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RESUMO 

 

SILVA, J. P.  Formação Contínua do Professor de Matemática: reconhecimento 

de indícios de prática reflexiva em um estudo de caso de processo de 

formação realizado por meio de projetos. 2017. 147 f. Dissertação (Mestrado) – 

Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Neste trabalho estudamos uma proposta de formação contínua para professores de 

Matemática da Educação Básica, inserida no OBEDUC - Ensino de Matemática na 

Escola Elementar, desenvolvido no Instituto de Matemática e Estatística da 

Universidade de São Paulo, no biênio 2013/2014. A partir de dados coletados 

durante a participação de um grupo formado por quatro professoras nas atividades 

propostas no período, analisamos em que medida tal processo de formação 

contínua favoreceu, nos sujeitos de pesquisa, o desenvolvimento de um perfil 

profissional reflexivo.  Tomamos por base a Teoria de Desenvolvimento do 

Profissional Reflexivo, apresentada por Donald A. Schön, que argumenta que o 

profissional reflexivo é aquele que proporciona meios que favoreçam a 

aprendizagem de seus alunos e defende ainda uma formação prática como meio de 

desenvolvimento das habilidades profissionais necessárias para o exercício da 

profissão. Por meio da reflexão na prática e sobre a prática, o professor poderá 

desenvolver autonomia no sentido de ampliar seu repertório para o trabalho com os 

alunos e de tornar-se apto a promover, em diversas situações próprias do ambiente 

escolar, o aprendizado em sala de aula. Sob tal ponto de vista, investigamos e 

analisamos a participação das professoras em dois momentos: no trabalho como 

supervisoras de estágios de estudantes do curso de Licenciatura do IME-USP e na 

elaboração e aplicação de projetos autorais produzidos com apoio de participantes 

do OBEDUC.   

 

Palavras-chave: Formação Contínua, Professor Reflexivo, Projetos de Ensino em 

Matemática. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

SILVA, J. P.  Continuing Education for Mathematics Teacher: identification of 

reflective practice evidence in a case study scenario of formation process 

realized by through projects. 2017. 147 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto de 

Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

In this work we studied a continuous formation proposal for mathematics teachers of 

Basic Education, inserted in OBEDUC - Mathematics Teaching in Elementary 

School, developed at the Institute of Mathematics and Statistics, University of São 

Paulo, in the biennium 2013/2014. From collected data during the participation of a 

group of four teachers in the proposed activities in the period, we analyzed to what 

extent such training process favored in research subjects the development of a 

reflective practitioner profile. We based this paper on the Reflective Practitioner 

Development Theory, by Donald A. Schön, who argues that the reflective practitioner 

is one that provides a means to encourage the learning of their students and also 

advocates practical training as a technique for development of professional skills 

necessary for the profession. By means of reflection on practice and the practice, the 

teacher can develop autonomy in order to expand their repertoire to work with 

students and make himself fit to promote in various individual situations of the school 

environment, the learning in classroom. From the point of view, we investigated and 

analyzed the participation of teachers in two moments: at work as intemship 

supervisors of the students of the IME-USP Graduation course, and the development 

and implementation of authorial projects produced with the support of OBEDUC 

participants. 

 

Keywords: Continuing Education, Teacher Reflective, Mathematics Teaching 

Project. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

(...) o conhecimento não é algo acabado,  

mas uma construção que se faz e refaz constantemente.  

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.18) 

 

 A qualidade da educação está naturalmente vinculada à formação de 

professores. Em grande parte das ações que visam à melhoria da qualidade da 

educação, o aperfeiçoamento da formação de professores é o caminho escolhido 

para atingir bons resultados. No Brasil, PIBID, OBEDUC, PARFOR e ProfMat são 

alguns exemplos de programas de formação de professores, financiados pelo 

governo, com o propósito de obter avanços na qualidade da Educação Básica a 

partir da qualificação profissional do professor.   

 É fundamental que o professor esteja em constante processo de formação 

contínua em que, além de aperfeiçoar seu conhecimento acadêmico e tecnológico, 

tenha a oportunidade de discutir e refletir questões ligadas à prática profissional. 

 Acreditamos que é por meio do processo de reflexão sobre a prática que o 

professor irá se tornar um profissional capaz de construir sua identidade profissional 

e de se adaptar às diversas situações em que é responsável por promover o 

aprendizado em sala de aula. 

Neste trabalho de mestrado estudamos uma proposta de formação contínua 

desenvolvida para professores de Matemática da Educação Básica, de modo a 

investigar suas influências no sentido de favorecer, em um grupo de quatro 

professoras participantes do projeto Ensino de Matemática na Escola Elementar1, o 

desenvolvimento de uma prática profissional reflexiva.  

 

1.1 Considerações Preliminares: o começo e a motivação para a pesquisa 

 

Questões acerca da formação inicial e contínua têm chamado a atenção da 

autora desde o início de sua atuação como professora. Já na graduação, deparou-se 

com situações relacionadas a essa temática e que vieram a despertar grande 

interesse de estudo. 

                                                             
1 Projeto 20.698 OBEDUC Ensino de Matemática na Escola Elementar, coordenado pela Profª Drª 

Cláudia Cueva Candido, IME-USP.  
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 A autora começou a lecionar Matemática no ano de 2010, em uma escola da 

rede pública do Estado de São Paulo. No mesmo ano, foi aprovada em concurso 

público e tornou-se professora efetiva na mesma rede de ensino. Trabalhou por 

quatro anos consecutivos em duas escolas da rede estadual e apenas em 2014 deu 

início a uma experiência profissional na rede de ensino privada de São Paulo e na 

qual está atuando até hoje. 

Enquanto aluna do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto de 

Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP), cursou, em 

2009, a disciplina obrigatória MAT1500 – Projetos de Estágio2, na qual desenvolveu, 

juntamente com três colegas de turma e sob a supervisão de uma professora da 

rede pública de ensino, um projeto de Alfabetização Matemática3 para alunos do 3º 

ano do Ensino Fundamental.  

Diferentemente das experiências de muitos colegas de profissão, a autora 

teve a oportunidade de vivenciar na disciplina MAT1500, ainda em processo de 

formação inicial, a realidade da profissão e com uma enorme vantagem; discutia-se, 

em aula, não só a elaboração do projeto de ensino a ser aplicado em uma turma real 

da Educação Básica, mas também os resultados obtidos após cada atividade 

realizada. Esses momentos foram de suma importância para sua formação como 

professora, proporcionaram um contato real com a profissão e favoreceram o 

surgimento das primeiras ideias de reflexão sobre a prática ainda durante sua 

formação inicial. 

Nos anos de 2011 e 2012, já graduada e professora efetiva da rede Estadual 

de Ensino do Estado de São Paulo, voltou ao IME-USP para participar da disciplina 

de extensão ‘Ensinando e Aprendendo Matemática com Projetos’, na condição de 

professora supervisora de estágios. A disciplina é oferecida a professores de 

escolas conveniadas ao IME-USP e ocorre simultaneamente à disciplina MAT1500 

promovendo uma interação entre estudantes de Licenciatura com professores já 

formados e que buscam uma especialização e aperfeiçoamento de suas práticas.  

Seja na condição de aluna da graduação, seja como professora supervisora 

de estágio participando do curso de formação contínua, em ambas as ocasiões a 

                                                             
2 MAT1500 – Projetos de Estágio: disciplina obrigatória do currículo de Licenciatura em Matemática 

para ingressantes a partir de 2006 e oferecida pela primeira vez no ano de 2009. 
3 O projeto “Matemática e Número” foi realizado em parceria com os colegas de turma Denis Martins, 
Luciana Silva e Mariana Ribeiro Busatta, sob supervisão da professora Monica Brandão Teixeira da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Desembargador Amorim Lima, situada na Rua Prof. Vicente 
Peixoto, 50 – Vila Gomes, São Paulo 
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autora teve a oportunidade de interagir com alguns professores que percorreram 

trajetórias diversificadas quanto a cursos de formação. 

De modo geral, os professores apresentavam um mesmo positivo discurso 

sobre crenças e lutas por uma educação de qualidade, mas quando questionados 

sobre suas atuações e como a formação contínua tem ajudado, ou seja, quais os 

reflexos desses cursos realizados nas suas práticas diárias em sala de aula, o 

discurso era bastante contraditório. Sempre que questionados sobre o significado do 

trabalho com projetos e a possibilidade de realização desses projetos diferenciados, 

a partir das experiências vivenciadas nos cursos de formação contínua, mostravam-

se bastante resistentes. Registramos algumas declarações em que os professores 

alegavam que “não se pode mudar as características de suas aulas, pois uma 

pessoa sozinha em sala de aula não dá conta de atender todos os alunos em uma 

aula diferenciada”, ou que “os alunos não são capazes de fazer algo diferente”. 

Nesse sentido, seus discursos estão muito impregnados de citações negativas 

quanto à capacidade de seus alunos. Em geral, dizem que “os estudantes não 

sabem ou não se interessam”, ou simplesmente que “os alunos não conseguirão”. 

Em cursos de formação contínua dos quais a autora participou desde que 

terminou sua graduação em 2009, houve oportunidade de conhecer uma grande 

quantidade de profissionais com pensamentos semelhantes aos citados acima. A 

maioria deles responsabilizava e criticava os cursos de formação inicial, afirmando 

que estes não os prepararam profissionalmente. Segundo alguns desses 

professores, “na faculdade não se aprende a dar aulas”. Dizem ainda que “quando 

procuram um curso de formação contínua esperam encontrar orientações e 

explicações de como agir em aula”, pois não aprenderam isso na graduação. 

A percepção de que muitos desses professores, conhecidos nos cursos de 

formação contínua que acompanhou, tanto na Universidade, como naqueles 

oferecidos pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, saíram frustrados 

dessas atividades de formação; isso provocou a necessidade de entender a 

formação contínua e o que espera um professor que a procura. Para isso, a autora 

precisava tentar entender quais as necessidades e preocupações de formadores e 

professores em formação contínua, nesse universo tão complexo que é a formação 

do professor. 

Uma pergunta formulada a partir dessas experiências refere-se aos 

resultados das atividades de formação contínua de que esses colegas de profissão 
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participaram. “De todos os cursos de formação contínua dos quais cada professor 

participou ao longo de sua vida profissional, nenhum deles proporcionou mudanças 

em sua prática profissional de modo a possibilitar sua compreensão sobre as 

dificuldades do aluno e como agir a fim de minimizá-las?”. Essa indagação foi 

fundamental para definir as reais questões que delineariam os rumos deste trabalho 

de mestrado. 

Todos os cursos de formação contínua realizado pela autora tiveram como 

principal motivação melhorar sua confiança em relação a domínio de conteúdos 

específicos da Matemática escolar básica e também sua atuação prática em sala de 

aula. Por acreditar em uma educação, principalmente pública, de qualidade, a autora 

sempre buscou identificar formas diferenciadas de desenvolver projetos de modo a 

despertar em seus alunos a vontade de aprender. Observar e discutir as 

experiências e conhecimentos dos diversos colegas que encontrou, também 

trouxeram grandes contribuições para sua formação. 

Na mesma ânsia por melhorar seus conhecimentos e aperfeiçoar sua prática 

em sala de aula e ainda, de tentar contribuir, de alguma forma, com a melhoria da 

qualidade da educação, a autora se inscreveu e deu início aos estudos, no segundo 

semestre de 2012, no Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Matemática 

do IME-USP. 

Durante o processo de elaboração e desenvolvimento do trabalho de 

pesquisa do mestrado, por dois anos, foi bolsista de pós-graduação do projeto 

Ensino de Matemática na Escola Elementar4, desenvolvido dentro do programa 

Observatório da Educação (OBEDUC), financiado pela Diretoria de Educação 

Básica da CAPES.  

Em contato com professoras participantes do projeto OBEDUC – Ensino de 

Matemática na Escola Elementar, ouvimos discursos semelhantes aos já citados, 

situação que corroborou com o delinear do projeto desenvolvido neste trabalho de 

mestrado. 

 

1.2 Objetivos 

 

Antes mesmo de dar início à pesquisa de campo, elaboramos um questionário 

(apêndice 1) para aplicar a colegas de profissão. As questões que compuseram 
                                                             
4 (Candido, 2014) 
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esse questionário inicial versaram sobre necessidades não atendidas na Formação 

Inicial e na Formação Contínua e tinham como objetivo principal validar as 

percepções iniciais sobre as queixas profissionais dos professores. As respostas 

recebidas contribuíram para estabelecer mais claramente as questões da pesquisa, 

pois foi possível identificar, de diferentes formas, as necessidades e angústias 

presentes na formação do professor. 

 

 Sobre o que os professores sentiram falta na graduação: 

 

Quando você sai da faculdade está cheio de sonhos e quando se depara com 30 ou mais 
alunos em uma sala de aula onde em média 10% está no nível avançado, 30% no adequado, 
40% no básico e 20% abaixo do básico, não sabemos por onde começar.  

 
Senti falta na graduação de como preparar uma aula de qualidade, ideias para trabalhar tal 
conteúdo de diferentes maneiras, ou seja, aulas mais voltadas para realidade.  

 
Não existem aulas práticas de como dar aula. Uma aula de postura em sala de aula, lousa, 
regras e leis. Assim como os conteúdos trabalhados durante a graduação não são os 
mesmos que vamos ensinar no Ensino Médio, sendo assim, nossa base se restringe à nossa 
própria vivência de Ensino Médio como alunos.  

 
Acredito que minha formação teve uma base conceitual de Matemática reforçada, o que de 
fato é muito relevante e que subsidia o trabalho didático/pedagógico, mas ficaram lacunas 
relacionadas à reflexão sobre a aula propriamente dita e como esta é construída.  

 

 Sobre as expectativas de quando buscam por um curso de formação 

contínua: 

 

Questões que ainda não havia me deparado, uma troca de experiências com demais colegas 
de profissão, uma reflexão crítica sobre nossa prática, novas proposta de ensino.  

 
Espero encontrar profissionais preparados para isto.  

 
Espero encontrar novidades, temas que não foram abordados durante a graduação, 
sugestões de aulas dinâmicas, oficinas que possam ser aplicadas aos alunos. Busco 
aprender o que ainda não sei e o que a prática e a vivência em sala de aula ainda não me 
propiciaram. 

 

Das respostas recebidas foi possível perceber a necessidade de se pensar as 

questões sobre formação inicial e contínua. Este trabalho teve como foco apenas a 

formação contínua e foi a partir dessas afirmações, que surgiu um caminho para seu 

desenvolvimento; uma possibilidade rica de estudo sobre formação contínua, e 

sobre a necessidade de uma efetiva transformação da prática. 
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Acreditar que a reflexão é indispensável para o trabalho docente, redireciona a concepção de 
que a prática pedagógica deve, portanto, ser constantemente questionada pelo professor, a 
fim de possibilitar a descoberta de novos caminhos para melhorar o trabalho por ele 
desenvolvido. (PERRENOUD, 2002, p. 30). 

 

Não se tem conhecimento de uma estrutura de formação contínua que vá 

funcionar para todos os grupos e para todas as realidades e necessidades 

escolares. Não há fórmula mágica e nem roteiro de como proceder e agir em sala de 

aula e, talvez, seja o conhecimento dessas ideias que esteja faltando nas formações 

inicial e contínua dos professores. 

 

... o saber dos professores não é um conjunto de conteúdos cognitivos definidos de uma vez 
por todas, mas um processo em construção ao longo de uma carreira profissional na qual o 
professor aprende progressivamente a dominar seu ambiente de trabalho, ao mesmo tempo 
em que se insere nele e o interioriza por meio de regras de ação que se tornam parte 
integrante de sua “consciência prática”. (TARDIF, 2014, p.14) 

 

Pensando sobre uma forma de desenvolver um trabalho de pesquisa que 

estivesse em acordo com esses estudos e ainda satisfizesse as necessidades do 

grupo de professoras onde o estudo estava sendo desenvolvido, buscamos observar 

situações de formação contínua que fornecessem indícios da existência ou 

desenvolvimento de uma prática profissional reflexiva.  

As investigações sobre formação contínua ocorreram dentro do ambiente do 

projeto OBEDUC – Ensino de Matemática na Escola Elementar, de fevereiro de 

2013 a meados de 2015. Os sujeitos da pesquisa são quatro professoras da rede 

pública de ensino do Estado de São Paulo que participavam da disciplina de 

extensão: ‘Ensinando e Aprendendo Matemática com Projetos’, do curso de 

formação contínua oferecido pelo IME-USP, no ano de 2013. 

O objetivo deste trabalho de mestrado é verificar em que medida a 

participação de nossos sujeitos de pesquisa em uma proposta de formação 

contínua, que priorizou o trabalho com projetos de ensino, contribuiu para o 

desenvolvimento de uma prática profissional reflexiva. Em particular, procurou-se 

compreender em que medida a elaboração e aplicação de um projeto próprio de 

ensino5 interfere realmente na prática e não só no discurso das professoras da 

escola básica. O que se buscou foi verificar como esse modo de trabalhar a 

                                                             
5 Projeto de Ensino proposto dentro do projeto OBEDUC como atividade às quatro professoras 

participantes. 
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formação contínua pode contribuir para o desenvolvimento do profissional reflexivo 

de que fala Donald Alan Schön (1930-1997).  

 

Através da reflexão-na-ação, um professor poderá entender a compreensão figurativa que um 
aluno traz para a escola, compreensão que está muitas vezes subjacente às suas confusões 
e mal-entendidos em relação ao saber escolar. (SCHÖN, 1997, p.85) 

 
Um professor reflexivo tem a tarefa de encorajar e reconhecer, e ao mesmo tempo dar valor à 
confusão dos seus alunos. Mas também faz parte das suas incumbências encorajar e dar 
valor às suas próprias confusões. Se prestar a devida atenção ao que as crianças fazem, 
então o professor também ficará confuso. E se não ficar, jamais poderá reconhecer o 
problema que necessita de explicação. (SCHÖN, 1997, p.85) 

 

 Schön (2000) apresenta uma visão ampla do profissional que compreende 

sua profissão, planeja e percebe dificuldades para alcançar objetivos específicos, é 

capaz de replanejar e ainda conhece e compreende a estrutura do aluno em seu 

processo de aprendizagem. Nessa perspectiva, ele fala sobre o processo de se 

“aprender a projetar" no qual o profissional “aprende a fazer fazendo” sem 

necessariamente compreender de antemão o processo e seu significado. Do mesmo 

modo o profissional reflexivo de sua prática se constrói sendo estimulado a refletir 

sobre ela, mesmo que em princípio não seja possível entender “o quê” e o “como 

fazer” nesse processo. 

Assim, o processo de formação profissional do professor se dá diariamente 

em sua prática em sala de aula. Deste modo, suas ações devem sempre ser 

analisadas visando a busca por uma melhor estratégia de ensino que favoreça a 

aprendizagem dos alunos.  

No entanto tudo isso tem início ainda na formação inicial, onde o curso não 

tem a função de ensinar a dar uma boa aula, mas sim de estruturar a personalidade 

e fundamentação do professor, de modo a torná-lo crítico e autônomo para planejar, 

analisar e avaliar cada etapa do processo de ensino e aprendizagem que precisa 

promover. 

Diante do contexto apresentado, as questões que nos norteiam são: 

 De que maneira a participação em cursos de formação contínua pode 

refletir em mudanças significativas na atuação em sala de aula dos 

professores? 

 Como podemos reconhecer o desenvolvimento de um perfil profissional 

reflexivo em professores a partir do desenvolvimento de atividades de 

formação contínua? 
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 Em que medida a participação do professor em grupos de formação 

contínua em que se promovam a utilização de projetos de ensino, seu 

desenvolvimento e discussão, pode favorecer o desenvolvimento do 

profissional reflexivo? 

 

1.3 Contribuições 

 

São diversas e cada vez mais frequentes as iniciativas do governo no que diz 

respeito ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de uma educação de qualidade. 

Dentre essas diversas ações encontra-se a formação de professores como elemento 

fundamental desse processo que, devido à complexidade dos elementos que o 

constituem, é alvo de um constante estruturar e reestruturar, de modo a atender às 

necessidades da sociedade em constante evolução.  

Assim como qualquer profissional, o professor deve estar em permanente 

processo de formação contínua visando aprimorar sua prática docente e seu 

conhecimento profissional, desenvolvendo, assim, sua capacidade de refletir sobre 

suas práticas e sobre o aprendizado dos alunos. 

O MEC estabelece princípios que fundamentam a atual política de formação 

contínua vigente no Brasil. 

 

A formação do educador deve ser permanente e não apenas pontual; formação continuada 
não é correção de um curso por ventura precário, mas necessária reflexão permanente do 
professor; a formação deve articular a prática docente com a formação inicial e a produção 
acadêmica desenvolvida na Universidade; a formação deve ser realizada também no 
cotidiano da escola em horários específicos para isso, e contar pontos na carreira dos 
professores. (BRASIL, 2006, p.1) 

 

Sobre esses princípios, destacamos três deles neste trabalho de mestrado: 

 A formação do educador deve ser permanente e não apenas pontual. 

 A formação contínua não é apenas correção de um curso por ventura 

precário, mas sim uma necessária reflexão permanente do professor. 

 A formação deve articular a prática docente com a formação inicial e a 

produção acadêmica desenvolvida na Universidade. 

 

Essa escolha se deu devido ao enorme fluxo de informação e material de 

pesquisa relativos a esses tópicos, além de serem princípios que fundamentaram a 
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pesquisa e os trabalhos desenvolvidos com as professoras no presente trabalho 

sobre formação de professores. 

Assim, as contribuições desse trabalho, ainda que pontualmente, estão 

ligadas ao processo de desenvolvimento e melhora na qualidade da Educação 

Básica. 

 

1.4 Organização do Trabalho 

 

Os capítulos 2 e 3 são os capítulos teóricos da dissertação, sendo o capítulo 

2 dedicado a uma investigação sobre formação contínua. Iniciamos com a 

apresentação de um breve panorama histórico da formação contínua no Brasil e, em 

seguida, passamos a colocar foco na formação contínua desenvolvida na 

Universidade de São Paulo, mais especificamente no Instituto de Matemática e 

Estatística. Apresentamos ainda algumas das características e tendências 

pedagógicas que vêm estruturando a formação contínua de modo a justificar nossa 

escolha pelo trabalho sobre o profissional reflexivo. O capítulo 3 é dedicado a uma 

descrição do profissional reflexivo segundo as teorias propostas e descritas por 

Donald A. Schön (2000). Na sequência desse capítulo, apresentamos um enfoque 

na formação do professor reflexivo e na formação do professor de Matemática. 

No capítulo 4 apresentamos o ambiente para o desenvolvimento dessa 

pesquisa, o projeto OBEDUC – Ensino de Matemática na Escola Elementar do 

Programa Observatório da Educação, financiado pela CAPES, desenvolvido no 

Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Fazemos uma 

descrição dos cenários de observação e desenvolvimento dessa pesquisa: as aulas 

das disciplinas MAT1500 – Projetos de Estágio e ‘Ensinando e Aprendendo 

Matemática com Projetos’, e as sessões de análise de práticas. Apresentamos 

também a proposta de trabalho com projetos e uma descrição do perfil de cada uma 

das quatro professoras participantes. 

No capítulo 5 fazemos uma apresentação da metodologia e das estratégias 

de pesquisa: o estudo de caso. 

No capítulo 6 descrevemos algumas das situações de pesquisa por nós 

vivenciadas nos encontros com as professoras durante o desenvolvimento do 

projeto. 
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No capítulo 7 analisamos as situações descritas no capítulo 6, de modo a 

destacar as evidências detectadas sobre a existência ou desenvolvimento de um 

perfil reflexivo nas professoras participantes. 

No capítulo 8 apresentamos um relato sobre o desenvolvimento e aplicação 

de um projeto de ensino em parceria com uma das quatro professoras e o qual teve 

como objetivo auxiliar o desenvolvimento do perfil reflexivo e a habilidade no 

desenvolvimento de propostas de ensino por meio de projetos. 

Por fim, no capítulo 9, apresentamos as considerações finais sobre o trabalho 

realizado.   
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2 FORMAÇÃO CONTÍNUA  

 

 A sociedade está em constante evolução: social, política, tecnológica, entre 

outras. A educação, como elemento fundamental em qualquer sociedade, não 

poderia ser considerada pronta e acabada. O que foi bom e atendeu às demandas 

de uma época, não necessariamente será suficiente para atender a uma geração 

seguinte. Ao conhecer as necessidades de um dado período histórico e os conceitos 

tecnológicos que o orientam é que podemos entender quais sejam as suas 

necessidades educacionais, a fim de promover melhorias na qualidade da educação. 

Nesse sentido buscamos destacar as relações existentes entre melhoria da 

educação e formação contínua e a importância do professor no processo de 

estruturação de ações de formação contínua que valorizem a qualificação 

profissional. 

  

2.1 Formação contínua no Brasil: evolução e mudanças nas últimas décadas 

 

Para entender a formação contínua que existe hoje no Brasil, de modo a 

situar a formação contínua dessa pesquisa, e auxiliar-nos na análise dos dados 

coletados, recorremos a elementos históricos que nos mostraram um pouco da 

complexidade envolvida nesses estudos. 

De acordo com Souza (2014, p.37), “abordar a trajetória da formação de 

professores, inevitavelmente, nos remete a questões políticas e sociais”. Assim, 

demos início a essa investigação histórica, social e política, retrocedendo até 

meados do século XX, e, a partir de então, verificamos algumas das principais 

estruturas políticas que definiram as práticas educacionais e de formação contínua 

propostas até hoje.  

A chamada pedagogia tecnicista visava ajustar a educação ao sistema 

capitalista de formação para o mercado de trabalho. Tal política educacional surge 

nos Estados Unidos, em meados do século XX, e no Brasil entre 1960 e 1970. No 

entanto, segundo Luckesi (1994, p.63), não há indícios de que as escolas públicas 

brasileiras tenham assimilado e colocado em exercício essa prática pedagógica em 

algum momento. 

A pedagogia tecnicista, no que se refere à formação contínua dos 

professores, tinha como objetivo apenas o aperfeiçoamento do conhecimento 
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científico do profissional, deixando de lado toda e qualquer preocupação com a 

prática profissional e com o pensamento crítico reflexivo. 

 

Esta política educacional tinha como interesse principal produzir indivíduos para o mercado 
de trabalho. Sendo assim, não há preocupação com a formação do professor, mas sim com o 
desenvolvimento tecnológico. O professor é um mero especialista que proporciona a ligação 
entre o conhecimento científico e o aluno. (LUCKESI, 1994, p.63) 
 

Já os anos de 1980, anos finais da ditadura no Brasil, segundo Freitas (2003), 

ficaram marcados por um processo de democratização das escolas e da formação 

dos professores. Os movimentos de educadores contrários à situação política da 

época no país buscavam romper, no âmbito educacional, com esse pensamento 

tecnicista, ou seja, essa situação política provocou uma movimentação entre 

educadores que, através de pensamentos sobre teorias críticas em educação, 

tentavam superar a mecanização do ensino instaurada pelas práticas tecnicistas. 

Foi apenas nos anos de 1990, com a ideia de habilidades e competências 

escolares, que a política educacional tecnicista foi colocada de lado. 

 

(...) terminou por centrar a ação educativa na figura do professor e da sala de aula, na 
presente forma histórica, dando margem para a definição de políticas educacionais baseadas 
exclusivamente na qualidade da instrução e do conteúdo. (FREITAS, 2003, p. 1096, grifo do 
autor) 
 

No que diz respeito à formação de professores, o período que compreende o 

fim da década de 1990 e início dos anos 2000 é marcado por estruturas 

pedagógicas que se assemelham à pedagogia tecnicista da década de 1980 

apresentando, no entanto, uma ligeira evolução, visto que há uma mudança de 

referencial: da formação do aluno para o mercado de trabalho focando-se agora em 

sua qualificação enquanto indivíduo. Paralelamente, em relação à formação 

contínua do professor, deixa-se de lado a simples formação do conhecimento 

científico, e passa-se a existir preocupações com o desenvolvimento de habilidades 

e competências específicas e práticas. 

 

(...) a formação de professores passa a ser oferecida, preferencialmente, em instituições de 
ensino superior não universitárias, não requerendo padrão universitário de pesquisa e de 
produção de conhecimento. Dessa forma, fica em um segundo plano o ideário do movimento 
de educadores de ter a formação universitária como o horizonte de formação de professores. 
(BRASIL, 2006, p.13) 
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As políticas educacionais brasileiras, no final da década de 1990, por meio da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, lei 9394/96), passam a exigir 

que professores dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio possuam 

cursos superiores de Licenciatura Plena. Com essa exigência há uma ampliação dos 

cursos de formação inicial em todo o país.  

 

... num primeiro momento com o ‘aligeiramento’ da formação inicial dos professores e, 
posteriormente, com a proliferação de Institutos de Ensino Superior de qualidade duvidosa, 
oferecendo não só formação inicial, mas também, e até com mais incidência, a formação 
contínua, seja na modalidade presencial ou a distância. (SOUZA, 2014, p.37).    
 

No entanto, a qualidade dos cursos oferecidos nem sempre é adequada e a 

criação de cursos de formação contínua com o objetivo de sanar essas eventuais 

falhas conceituais da formação inicial apresenta uma distorção em sua finalidade. 

 

Alguns cursos de formação, no entanto, não são de qualidade aceitável, o que pode vir a 
ocasionar uma deformação da concepção de formação continuada, considerando-a uma 
forma de corrigir problemas de má formação inicial. (BRASIL, 2006, p. 14) 

  

 O grande fluxo de estudantes na Educação Básica e o crescente número de 

cursos de graduação voltados para a formação de professores, que nem sempre 

oferecem uma formação de qualidade, refletem numa baixa qualidade da educação 

em todo o país. 

 

À ampliação maciça do acesso à escola pública, ocorrida nas últimas décadas, deveria ter 
correspondido uma renovação significativa nas concepções de formação de professores e um 
aumento proporcional de cursos de licenciatura em instituições públicas de ensino superior. 
Contudo, nem num campo nem no outro se logrou realizar transformações capazes de 
enfrentar o desafio de uma escolarização ampla e culturalmente satisfatória para a totalidade 
dos jovens de nossa sociedade. (COMISSÃO PERMANENTE DE LICENCIATURAS DA USP, 
2004) 
 

Assim, o que podemos verificar é que a formação do professor e a qualidade 

da educação no país estão intimamente ligados. Dedicar esforços para estudar e 

aperfeiçoar os cursos de formação contínua é uma forma de promover uma melhoria 

na qualidade da Educação Básica como um todo. 

 

A qualidade do ensino é determinada tanto ou mais pela formação contínua dos professores 
do que pela sua formação inicial. (DELORS, 1998, p.160 apud BRASIL, 2006, p 14)6 
 

                                                             
6 DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. Petrópolis: Vozes, 1998. 
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Embora seja fundamental haver uma formação inicial de qualidade, é na 

formação contínua que o professor terá condições de buscar elementos que o 

auxiliem no aperfeiçoamento de sua prática, pois em momentos de formação 

contínua o profissional, em sua grande maioria já apresenta algum conhecimento 

prático profissional além do científico. 

Com isso, a permanente preocupação com a qualidade do ensino faz com 

que as esferas governamentais promovam reformas educacionais e programas de 

formação contínua que nem sempre são voltados para a profissão docente e para as 

necessidades dos professores. 

 

Tomada como um comércio lucrativo sob o ponto de vista do setor privado e também como 
responsabilidade das políticas públicas do Estado e dos poderes públicos, a formação 
contínua evidencia-se nos discursos acerca das reformas necessárias para uma melhor 
qualidade do ensino, proferidos pelas autoridades educacionais federais, estaduais e 
municipais nas políticas de formação docente. No entanto, uma crítica que se faz é que, 
mesmo com a intenção de promover um maior comprometimento do Estado acerca desta 
modalidade de formação, as ações implementadas quase sempre objetivam o 
desenvolvimento do sistema educativo e não necessariamente a profissão docente. Dito de 
outro modo, grande parte dos programas de formação emanados do governo central legitima-
se na intenção de garantir planos e programas de formação prontos e acabados que em geral 
correspondem às necessidades das escolas, do sistema educativo e em último caso, mas 
nem sempre recorrente, às necessidades dos professores. (SOUZA, 2014, p. 41) 
 

Essas iniciativas, embora legítimas, mostram-se inadequadas, pois buscam 

atender às necessidades da escola, dos alunos, da comunidade, mas nem sempre 

às necessidades do professor, mesmo que a ele seja constantemente atribuída a 

responsabilidade no tocante ao ensino e melhoria da qualidade da educação e do 

processo de aprendizado dos alunos. 

 

Evidencia-se a necessidade da qualificação profissional do professor, sobre quem recai a 
responsabilidade, que determina de algum modo a qualidade do ensino. (SOUZA, 2014, p.36) 
 

Nesse sentido, verifica-se como fundamental elaborar e promover ações a 

respeito da formação inicial e da formação contínua com focos na formação e 

qualificação profissional, pois o constante aperfeiçoamento é de máxima importância 

nos esforços de melhorar a qualidade da educação.  

Contrário a isso, o que tem sido apontado por alguns autores é o “precário 

processo de certificação e/ou diplomação e não qualificação docente” (FREITAS, 
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2002, p.148 apud SOUZA, 2014, p.37)7, que tem marcado a formação inicial e 

contínua no Brasil. 

Em 2003, a Secretaria da Educação Básica do Ministério da Educação 

(MEC/SEB) dá início aos desenvolvimentos de estudos que buscam estabelecer, 

mais claramente, diretrizes, ações e o processo de implementação de um sistema 

nacional único de formação contínua denominada “Rede Nacional de Formação 

Continuada de Professores da Educação Básica” (BRASIL, 2006, p.9). 

 

... cuja ideia base é contribuir com a qualidade do ensino e com a melhoria do aprendizado 
dos estudantes por meio de um amplo processo de articulação dos órgãos gestores, dos 
sistemas de ensino e das instituições de formação, sobretudo, as universidades públicas e 
comunitárias (BRASIL, 2006, p.9) 
 

Nesse período, a necessidade de mudanças e de uma regulamentação das 

ações frente à formação contínua baseada nessas novas tendências é uma 

preocupação mundial.  

Após a LDB (lei 9394/96) todas essas mudanças e preocupações culminam 

na necessidade de reestruturação das formações inicial e contínua de professores.  

No sentido de acolher as necessidades educacionais atuais, na Universidade 

de São Paulo foi elaborado e aprovado, em 2004, o Programa de Formação de 

Professores da USP. Esse programa foi estruturado de modo a reorganizar os 

cursos de formação inicial e contínua de professores a fim de promover uma maior 

qualificação profissional.  

 

2.2 Formação Contínua no IME-USP 

 

 A Universidade de São Paulo oferece cursos com foco na formação inicial de 

professores praticamente desde sua fundação. Conforme documento redigido pela 

Comissão Permanente de Licenciaturas da USP (2004), até o início dos anos 2000, 

os cursos de Licenciatura caracterizavam-se, quase que em toda a sua totalidade, 

por uma complementação pedagógica ao curso de bacharelado, oferecida pelos 

próprios departamentos ou pela Faculdade de Educação. A obtenção do título de 

licenciado exigia, como requisito, o título de bacharel, de modo que para a formação 

                                                             
7 FREITAS, H. C. L. de. Formação de professores no Brasil: 10 anos de embate entre projetos de 

formação. Educ. Soc., Campinas, vol. 23, n. 80, set., p. 136-167, 2002. 
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do professor, o conhecimento científico era precedente e desvinculado do 

conhecimento pedagógico.   

 

No que diz respeito à concepção de formação de professores, a maior parte dos Cursos de 
Licenciatura atualmente ministrados pela USP tem ainda um caráter de complementação à 
formação profissional nas mais diversas áreas. Assim, em praticamente todas as unidades o 
diploma de Bacharelado é, de fato, um pré-requisito para a obtenção do título de Licenciado. 
Nesse sentido, a formação de professores é compreendida como uma superposição de dois 
conjuntos de conhecimentos, em que o aprendizado do saber disciplinar antecede o 
aprendizado do saber pedagógico. (COMISSÃO PERMANENTE DE LICENCIATURAS DA 
USP, 2004, p.1) 

 
Uma análise das estruturas curriculares dos vários cursos revela semelhanças marcantes. 
Muitas vezes o aluno toma conhecimento da existência da opção profissional pela 
Licenciatura no decorrer de seu Curso de Bacharelado e associa o curso de licenciatura 
somente às disciplinas pedagógicas. Dessa forma, ao invés da pretendida integração, em 
muitos cursos, cristalizou-se uma distribuição de responsabilidades desarticuladas de um 
projeto comum: a formação de professores. (COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICENCIATURAS DA USP, 2004, p.1) 
 

A formação pedagógica desarticulada da formação científica nos cursos de 

Licenciatura parece ter atendido, de modo razoavelmente satisfatório, às 

necessidades educacionais brasileiras até meados da segunda metade do século 

XX. No entanto, com a expansão do acesso ao ensino e o desenvolvimento 

tecnológico mundial, fez-se necessária a reorganização dessa estrutura, de modo a 

proporcionar uma maior integração entre essas duas partes que compõem a 

formação inicial do professor. 

 

Documentos sobre a formação docente, em fóruns nacionais e internacionais, têm chamado a 
atenção para a insuficiência da sobreposição do saber pedagógico ao domínio de saber 
específico, apontando a necessidade de uma formação profissional articulada, em que 
ganham destaque as questões específicas da atuação profissional, o que exige mudanças 
profundas nas propostas dos cursos de formação de professores. Essas preocupações estão 
também presentes em documentos legais, como na atual Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) e o atual Plano Nacional de Educação (PNE) e, principalmente, em 
textos específicos, como as Diretrizes para a Formação de Professores, seja em âmbito 
estadual ou nacional. (COMISSÃO PERMANENTE DE LICENCIATURAS DA USP, 2004, p.2) 

 

 Diante disso, os membros da Comissão Permanente de Licenciaturas da 

Universidade de São Paulo se depararam com preocupações específicas no tocante 

à formação contínua relacionada ao processo de formação inicial. Assim, numa 

reformulação dos cursos de formação inicial de professores, verifica-se uma 

necessidade de promover 100 horas de estágio nos Institutos, com objetivo de 

favorecer a integração, já em ambiente de formação inicial, entre formação científica 

e prática profissional. Há que se destacar ainda o fato de que, com essa 
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reformulação dos cursos de formação inicial e contínua na USP, pretendia-se 

promover parcerias entre Escolas de Educação Básica e a Universidade, 

promovendo-se assim uma formação inicial do professor mais integrada com as 

questões e inquietações práticas da profissão, além de promover uma continuidade 

da formação profissional do professor das escolas parceiras nos projetos 

desenvolvidos. 

 

Dado o caráter público da educação, o estabelecimento de vínculos entre os cursos de 
Licenciatura desta Universidade e as escolas das redes municipais e estadual constitui um 
instrumento importante para a formação de professores, para os serviços de extensão e, em 
decorrência, para um esforço de aperfeiçoamento do ensino nessas instituições. Tais 
vínculos constituem ainda uma oportunidade ímpar para o afloramento e o cultivo de 
compromissos de nossos licenciandos para com as instituições públicas de ensino. 
(COMISSÃO PERMANENTE DE LICENCIATURAS DA USP, 2004, p.4) 

 

Para atender a essa nova perspectiva sobre as licenciaturas, no Instituto de 

Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP) foi criada uma 

disciplina anual de graduação denominada ‘Projetos de Estágio’ com foco na 

orientação e supervisão de estágios obrigatórios do curso de Licenciatura em 

Matemática. Associado a esta disciplina, criou-se também o curso de extensão 

‘Ensinando e Aprendendo Matemática com Projetos’ para professores de escolas 

conveniadas das redes públicas de São Paulo. 

Vale ressaltar que essa não é a primeira iniciativa no IME-USP destinada a 

promoção de um espaço de estudo e aperfeiçoamento contínuo de professores de 

Matemática. Há 35 anos foi criado o CAEM – Centro de Aperfeiçoamento do Ensino 

de Matemática – órgão de extensão do IME que tem como principal objetivo prestar 

serviços de assessoria e formação contínua, por meio de oficinas, cursos e palestras 

a professores de Matemática da Educação Básica.  

 

2.2.1 MAT1500 e a disciplina de extensão 

 

A disciplina MAT1500 – Projetos de Estágio é uma disciplina do curso de 

Licenciatura em Matemática da Universidade de São Paulo, obrigatória a todos os 

ingressantes a partir de 2006, e foi oferecida pela primeira vez no ano de 2009.  

A disciplina tem como objetivo principal promover a elaboração de projetos ou 

sequências didáticas para serem aplicadas em salas de aula do Ensino Básico de 
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escolas públicas de São Paulo, e, com isso, favorecer a integração entre Escola e 

Universidade.  

Os projetos ou sequências didáticas são elaborados pelos licenciandos em 

parceria com os professores regentes das escolas parceiras envolvidas nos 

estágios. Desse modo a disciplina gera oportunidade para a articulação entre 

formação inicial e contínua de professores de Matemática. 

Os professores das escolas de Educação Básica participantes dos projetos 

também são responsáveis pela supervisão de 100 horas de estágio para cada 

graduando, e, ainda, participam da avaliação e discussão dos estágios realizados. 

 O programa da disciplina8 prevê:  

 

O trabalho com projetos como um meio de tornar o espaço da sala de aula um ambiente de 
estudo e investigação para a elaboração de projetos sobre temas de Matemática do Ensino 
Básico; a aplicação supervisionada dos mesmos em classes de professores participantes do 
curso de extensão e a discussão e avaliação coletiva dos resultados. (...) 

 

Ainda no programa da disciplina são apresentados diversos recursos 

metodológicos como meios para favorecer a formação profissional inicial, tais como: 

 

... uso de projetos no Ensino de Matemática; questões de metodologia do Ensino de 
Matemática: Resolução de Problemas, Modelagem Matemática, jogos, materiais de 
manipulação estruturados ou não; Reflexões sobre obstáculos didáticos, aprendizagem 
significativa, o papel do "erro", avaliação” (...) 

   

A disciplina da graduação ocorre concomitantemente à disciplina de extensão 

universitária ‘Ensinando e Aprendendo Matemática com Projetos’, dividindo inclusive 

o mesmo espaço físico e horário de aula da disciplina da graduação. Essa disciplina 

de extensão é oferecida como mecanismo de promoção de formação contínua, 

vinculada a necessidades específicas do profissional e em parceria com os 

professores em formação inicial.  

A participação de alguns professores no curso de extensão, nos anos de 

2013 e 2014, foi objeto de estudo neste trabalho. O que se pretendeu foi observar a 

formação contínua dentro dessa perspectiva nova e diferenciada. 

 

 

                                                             
8 O programa completo da disciplina encontra-se disponível no sistema de disciplinas da Universidade 
de São Paulo, Jupiterweb: <https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=mat1500&nomd 
is=>. Acesso em abril de 2016. 
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2.3. Formação Contínua: características e conceitos fundamentais 

  

Segundo Souza (2014, p.38), é de suma importância que estudiosos que se 

dedicam a estudar a educação com o intuito de promover melhorias na qualidade do 

ensino e aprendizado dos alunos preocupem-se com a formação contínua, visto ser 

ela fundamental do sentido de atingir tal objetivo. 

 

A formação contínua de professores já há algum tempo vem merecendo um olhar mais 
atencioso por parte dos pesquisadores e estudiosos que se debruçam a pensar a educação, 
não somente pelo fato dessa modalidade de formação promover e viabilizar aos 
professores a possibilidade de refletir sobre sua prática, o que por si só já é um  fato de 

extrema relevância no contexto educacional mas, principalmente, por permitir ao professor a 
oportunidade de aperfeiçoar sua prática docente, desenvolvendo seu conhecimento, a fim de 
tornar-se mais confiante e competente no exercício das suas atribuições (SOUZA, 2014, p.38, 
grifo nosso) 

  

As definições para o termo “formação contínua” do professor são as mais 

diversas. Nos últimos anos, capacitação, qualificação, reciclagem, aperfeiçoamento, 

formação continuada, entre outras, foram denominações utilizadas para designar 

algumas das distintas iniciativas e ações educacionais relacionadas ao termo. 

Embora cada uma apresentasse particularidades e características próprias, todas 

são semelhantes ao tratar a formação como um processo permanente e contínuo. 

 Ao buscar referências na literatura sobre cursos de formação contínua de 

professores, o que verificamos foi uma presença enorme de cursos onde a formação 

se dá, quase sempre, num lugar tido como espaço de produção de conhecimentos: 

Universidades, Centros e Institutos de formação, entre outros.  

 

... uma perspectiva que enfatiza a presença nos espaços considerados tradicionalmente 
como o locus de produção do conhecimento, onde circulam as informações mais recentes, as 
novas tendências e buscas nas diferentes áreas do conhecimento. (CANDAU, 1997, p. 41 
apud SOUZA, 2014, p. 38/39)9 

 

 Além disso, mais recentemente, devido à evolução da tecnologia, há um 

crescente número de cursos oferecidos de modo virtual. 

 

... sob esse rótulo, se abrigam desde cursos de extensão de natureza bem diversificada até 
cursos de formação que outorgam diplomas profissionais, seja em nível médio, seja em nível 
superior. Muitos desses cursos se associam a processos de educação a distância, que vão 

                                                             
9 CANDAU, V. M. F. Formação continuada de professores: tendências atuais. In: Candau, V. M. F. 

(org.). Magistério: construção cotidiana. Petrópolis: Vozes. P. 51-68, 1997. 
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do formato totalmente virtual, via internet, até o semipresencial com materiais impressos. 
(GATTI, 2008, p.57) 

   

A fim de caracterizar o conceito de Formação Contínua, Souza (2014, p.39) 

apresenta diversas definições elaboradas por autores que se debruçaram sobre 

esse tema. A seguir apresentamos algumas que corroboram com as ideias de 

formação do profissional reflexivo que estamos abordando. 

 

A formação continuada deve estar articulada com desempenho profissional dos professores, 
tomando as escolas como lugares de referência. Trata-se de um objetivo que só adquire 
credibilidade se os programas de formação se estruturarem em torno de problemas e de 
projetos de ação e não em torno de conteúdos acadêmicos ... deve alicerçar-se numa 
reflexão na prática e sobre a prática, através de dinâmicas de investigação-ação e de 
investigação-formação, valorizando os saberes de que os professores são portadores 
(NÓVOA, 1991, p 30 apud SOUZA, 2014, p.39)10 
 
Um processo contínuo de reflexão interativa e contextualizada sobre as práticas pedagógicas 
e docentes, articulando teoria e prática, formadores e formando. Implica uma relação de 
parceria entre formadores e formandos, os quais podem interagir colaborativamente, sendo 
co-responsáveis pela resolução de problemas e desafios da prática e pela produção conjunta 
de saberes relativos às práticas educativas (FIORENTINI, 2008, p.60 apud SOUZA, 2014, 
p.39)11 
 
Formação a partir das práticas profissionais centradas na sala de aula, promovendo hábitos 
de reflexão sobre as práticas e a conscientização da necessidade da sua mudança com vista 
a dar resposta aos actuais desafios do ensino da Matemática (SERRAZINA, 2009, p.18 apud 
SOUZA, 2014, p.39)12 

 

Diversos estudos e pesquisas apontam para o fato de que a formação inicial 

tem apresentado configuração ineficiente para a construção das bases necessárias 

ao professor em sua prática profissional.   

 

... pela constatação, por diversos meios (pesquisas, concursos públicos, avaliações), de que 
os cursos de formação básica dos professores não vinham (e não vêm) propiciando 
adequada base para sua atuação profissional. (GATTI, 2008, p. 58) 

 

 A formação inicial inadequada que se configurou devido à massificação do 

acesso à Educação Básica e à ampliação das licenciaturas de baixa qualidade, 

gerou um questionamento sobre o fato de os cursos de compensação dessa 

formação básica inadequada serem classificados ou não como formação contínua. 

                                                             
10 NÓVOA, A. Concepções e práticas da formação contínua de professores: In: NÓVOA, A. (org.). 

Formação contínua de professores: realidade e perspectivas. Portugal: Universidade de Aveiro, 1991. 
11 FIORENTINI, D. A pesquisa e as práticas de formação de professores de Matemática em face as 
políticas públicas no Brasil. Rio Claro: Bolema. Ano 21, n. 29, p. 43-70, 2008. 
12 SERRAZINA, M. L. O programa de formação contínua em Matemática para professores do 1.° e 2.° 
ciclo do ensino básico: balanço possível. Revista Interacções, 5(12), 4-22, 2009. 
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Muitas das iniciativas públicas de formação continuada no setor educacional adquiriram, 
então, a feição de programas compensatórios e não propriamente de atualização e 
aprofundamento em avanços do conhecimento, sendo realizados com a finalidade de suprir 
aspectos da má-formação anterior, alterando o propósito inicial dessa educação – posto nas 
discussões internacionais –, que seria o aprimoramento de profissionais nos avanços , 
renovações e inovações de suas áreas, dando sustentação à sua criatividade pessoal e à de 
grupos profissionais, em função dos rearranjos nas produções científicas, técnicas e culturais 
(GATTI, 2008, p.58).   

 

 No entanto esses cursos de caráter compensatório, independentemente de 

serem considerados ou não cursos de formação contínua, visto o caráter de sanar a 

insuficiência da primeira formação, não podem deixar de ser percebidos como meio 

de evolução profissional. 

 

Ora, se são professores em exercício e estão nesses cursos a se desenvolver 
profissionalmente, com certeza tendo por base suas experiências advindas da realidade da 
sala de aula, seria muito reducionista tal definição e sob esse argumento entendo que não se 
sustenta, principalmente pelo fato de que os cursos de formação contínua em muitas 
situações são tomados como forma de suprir uma formação precária pré-serviço. Além disso, 
pode-se dizer que também nesses casos o objetivo é o aprofundamento e a ampliação dos 
conhecimentos dos professores. Sendo assim, estamos diante de um processo que, de fato, 
se legitima como formação contínua (SOUZA, 2014, p.40/41) 

 

 Um dos objetivos da formação contínua do professor é a melhoria da 

qualidade da educação e aprendizado dos alunos. Assim, não podemos deixar de 

considerar toda e qualquer iniciativa de melhoria da formação e atuação do 

profissional já em exercício docente como sendo uma tentativa de formação 

contínua. 

Discutir a formação de professores com olhar específico para o trabalho 

docente e para as relações estabelecidas a partir das práticas profissionais promove 

contribuições de razoável relevância para a formação contínua dos professores e 

para a educação como um todo. 

  

2.4. Classificação, tendências e perspectivas ideológicas dos cursos de 

Formação Contínua 

 

 A formação contínua, vista como sendo um processo constante e contínuo, é 

fundamental no desenvolvimento da profissão docente.  

 

A educação é permanente não por que certa linha ideológica ou certa posição política ou 
certo interesse econômico o exijam. A educação é permanente na razão, de um lado, da 
finitude do ser humano, de outro, da consciência que ele tem de sua finitude. Mais ainda, pelo 
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fato de, ao longo da história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber que vivia mas 
saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. A educação e a formação permanente 
se fundam aí. (FREIRE, 2014 p. 25, grifo do autor). 

  

Para entender os processos e tendências educacionais em formação de 

professores, através de um processo histórico, que definiram as principais linhas 

pedagógicas dos últimos anos, recorremos aos trabalhos de dois autores que 

abordaram de forma bastante completa e elucidativa tais perspectivas: Nielce Costa 

(2004) e Régis Souza (2014). 

Costa (2004, p. 46), cita uma listagem de Angel Pérez Gómez (1998)13, 

baseada numa classificação de David Kirk (1986)14, sobre perspectivas ideológicas 

na formação de professores: 

 

 A perspectiva tradicional, que concebe o ensino como uma atividade artesanal, e o 

professor, como um artesão; 

 A perspectiva técnica, que concebe o ensino como uma ciência aplicada, e o 

docente, como um técnico; 

 A perspectiva radical, que concebe o ensino como uma atividade crítica e o docente, 

como um profissional autônomo que investiga refletindo sobre sua prática.  

 

Segundo Costa (2004, p.47) “essas perspectivas aparecem no discurso 

teórico e na prática das formações de professores, e se intercalam ao longo da 

história da maioria dos programas formativos”. 

No entanto, Costa (2004) indica uma divisão dessas perspectivas ideológicas 

segundo uma proposta de Kenneth M. Zeichner (1990)15 e Sharon Feiman-Nemser 

(1990)16, seguindo a ideia de quatro planos de formação: Formação Acadêmica, 

Formação Técnica, Formação Prática e Formação de Reconstrução Social. 

 

 

 

                                                             
13 PÉREZ GÓMEZ, A. A função e formação do professor/a no ensino para a compreensão: diferentes 

perspectivas. In: SACRISTÁN, J. G. e PÉREZ GÓMEZ, A. Compreender e transformar o ensino. 4. 
ed. Porto Alegre: Artmed Editora, p.353 – 379, 1998. 
14 KIRK, D. Beyond the limits of theoretical discourse in the teacher education: towards a critical 
pedagogy. Teaching and teacher education. Vol 2. n. 2, p. 155 – 169, 1986. 
15 ZEICHNER, K. M.  Traditions of reform in U. S. teacher education. Journal of teacher education, 

American Association of Colleges for Teacher Education. Ed: Sage Corwin Press Inc, 1990. 
16 FEIMEN-NEMSER, S. Teacher preparation: Structural and conceptual alternatives. In: W.R. 

HOUSTON (Ed.) Handbook of Research on Teacher Education. New York: Macmillan, p.212-233, 
1990. 
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A Formação Acadêmica:  

Concebe o ensino como um processo de transmissão de conhecimentos e o docente como o 
agente transmissor desses conhecimentos, ou seja, um especialista em uma ou mais 
disciplinas. Nessa perspectiva, existem dois enfoques extremos: o enfoque enciclopédico e o 
compreensivo. (...), em ambos, a formação do professor é voltada para a aquisição de 
conhecimentos específicos de uma disciplina, com o objetivo de bem transmiti-la. No primeiro 
enfoque, enfatiza-se o ponto de vista científico, e no outro, além dos conhecimentos 
científicos, consideram-se também as técnicas didáticas para a apresentação do conteúdo. 
(COSTA, 2004, p. 47) 
 

A Formação Técnica:  

O conhecimento profissional dos professores se compõe, em ordem de importância, primeiro 
pelo domínio de uma ciência básica, no caso a disciplina, que fornece os conhecimentos 
científicos; segundo, por uma ciência aplicada, a Didática, que fornece os procedimentos 
cotidianos; e, terceiro, por competências e atitudes que capacitam o docente para a atuação 
junto ao aluno. Nessa óptica, o professor não precisa obrigatoriamente chegar ao 
conhecimento, tal qual um cientista, mas dominar as rotinas técnicas advindas da teoria para 
intervir adequadamente. O docente deve primeiro se preocupar em dominar os princípios 
científicos relevantes em sua área de atuação, para depois desenvolver as capacidades de 
aplicação desses princípios tanto no cotidiano profissional, quanto nas competências 
didáticas. (COSTA, 2004, p. 48) 
 

A Formação Prática  

Objetiva a formação do profissional reflexivo, isto é, do docente que investiga e reflete sobre 
a prática para, a partir desse processo, construir e desenvolver sua própria prática (COSTA, 
2004, p. 51) 
 

A Formação para Reconstrução Social  

Apoia-se fortemente em contribuições da perspectiva prática, sobretudo no tocante à reflexão 
na ação. Na perspectiva da reconstrução social, o conceito de prática reflexiva é ampliado, de 
forma a considerar não só a reflexão na ação e sobre as ações pedagógicas do professor em 
situação de conflito, mas também a reflexão voltada para a reconstrução das situações nas 
quais se produz a ação, para reconstrução de si próprio como professor e para a 
reconstrução dos pressupostos teóricos básicos de ensino. (COSTA, 2004, p. 52) 

 

 Já Souza (2014), tomando por base as concepções clássicas propostas por 

Lise Demailly (1992)17, apresenta quatro grandes perspectivas de formação. 

 

“Forma universitária: profissionais constroem e difundem de maneira personalizada saberes 
teóricos, numa relação pedagógica liberal; Forma formativa-contratual: contratos, comerciais 
ou não, cruzam entre si à volta da transmissão de saberes de natureza diversa; Modelo 
interactivo-reflexivo: os professores mobilizam apoios técnicos para a elaboração coletiva de 
saberes profissionais; Forma escolar: pessoas contratadas por uma instância dispondo de 
violência simbólica legítima... transmitem aos formandos e formadores um conjunto de 
saberes.” (DEMAILLY, 1992, p. 145 apud SOUZA, 2014, p.43)  
 

                                                             
17 DEMAILLY, L. C. Modelos de formação contínua e estratégias de mudança. In: NÓVOA, A. Os 

professores e sua formação. Lisboa. Instituto de Inovação Educacional, p. 139-158, 1992. 
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Souza (2014, p.43) argumenta ainda que, sob o ponto de vista de Antônio 

Nóvoa (1991)18, essas perspectivas de formação propostas por Demailly “devem ser 

entendidas como modelos teóricos de análise e não como modelos práticos de 

intervenção” (NÓVOA, 1991, p. 20 apud SOUZA, 2014, p. 43)  

Assim, Souza (2014) apresenta dois grupos de modelos de formação 

contínua de professores: estruturante e construtivista. Tais modelos surgem de uma 

reorganização, feita por António Nóvoa das quatro perspectivas de formação 

apresentadas por Lise Demailly. 

 

A perspectiva estruturante, aliada a uma concepção positivista – que pretende ser eficaz e 
rigorosa, no quadro da racionalidade técnica (Schön, 1983), caracteriza-se por um 
distanciamento dificilmente transposto entre teoria e prática, entre o mundo acadêmico e o 
mundo da prática, entre a universidade e a escola. Dito isso de outro modo, esta perspectiva 
desconsidera aspectos do contexto em que as práticas se inserem, sobrevalorizando o 
ensino dos conteúdos e deixando de lado a reflexão sobre questões da prática presentes no 
cotidiano do professor. [...] Sob esse ponto de vista, busca promover formações pautadas na 
reprodução e manutenção de modelos de ensino, o que torna a formação rapidamente 
desatualizada diante das constantes mudanças do mundo moderno. (SOUZA, 2014, p. 44) 
 

A perspectiva construtivista, tem como referência a epistemologia da prática e baseia-se 
numa concepção investigativa e interpretativa da formação docente. Deriva de pressupostos 
permeados por uma prática reflexiva e, segundo Gadotti (1999), está relacionada com o 
pensamento da Escola Nova. (SOUZA, 2014, p.46) 

 

 No entanto, Souza (2014, p.49), ainda apresenta uma nova perspectiva, 

surgida na década de 1990 e início dos anos 2000, após argumentações de 

pesquisadores e estudiosos que “defendem uma nova concepção, que reflita a 

prática numa visão mais ampla do mundo”. 

 

A perspectiva crítico-dialética atribui à formação docente um fenômeno dinâmico e complexo 
e permite ampliar a concepção de realidade social, contribuindo para o fortalecimento dos 
processos organizativos enquanto formas de realização e legitimação de direitos da 
sociedade. (SOUZA, 2014, p. 49) 

 

 Seja em uma perspectiva ou em outra, nas mais variadas formas de se 

nomear, o que se percebe é uma semelhança nas classificações das principais  

tendências relacionadas ao processo de formação contínua das últimas décadas. 

 Ao apresentar essas distintas classificações, não temos a intenção de apontar 

acertos ou erros, mas simplesmente elucidar os caminhos percorridos até o 

                                                             
18 NÓVOA, A. Concepções e práticas da formação contínua de professores: In: NÓVOA, A. (org.). 

Formação contínua de professores: realidade e perspectivas. Portugal: Universidade de Aveiro, 1991. 
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processo de escolha, nesse trabalho, de uma formação contínua estruturada sob 

uma tendência que chamaremos de Formação do Profissional Crítico e Reflexivo. 

Proposta essa que não difere do que Costa (2004) classificou de “Formação Prática” 

e Souza (2014) de “Perspectiva construtivista”. 

 

No dia-a-dia da profissão, o professor coloca implicitamente em prática as teorias e os 
conceitos mais afeitos às suas crenças. Diante de uma situação problema, ele determina 
suas ações e atitudes a partir do diagnóstico da situação que geralmente é feito de forma 
imediata, isto é, o docente faz um ‘raio-X’ do problema e cria rapidamente sua estratégia de 
intervenção. As formações de professores precisariam considerar tal saber profissional, que 
Schön (1983) denominou de CONHECIMENTO PRÁTICO do professor. (COSTA, 2004, p.50) 

 

A escolha por fundamentar a pesquisa deste mestrado na Formação do 

Profissional Reflexivo está baseada, principalmente, nas reflexões de Donald Schön 

“que defende a existência nas ações dos profissionais competentes de um saber de 

referência do ensino e da formação de professores” (ZEICHNER, 1992, p. 124 apud 

SOUZA, 2014, p. 46)19.  

 

Embora John Dewey tenha sido o primeiro a apresentar esse novo ideal pedagógico, 
destacando que o ensino deveria pautar-se pela ação e não pela instrução, um dos principais 
precursores dessa tendência educacional foi Donald Schön. (SOUZA, 2014, p.46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 ZEICHNER, K. M. Novos caminhos para o practicum: Uma perspectiva para os anos 90. In: 

NÓVOA, A. (Ed.), Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992. 
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3 PROFISSIONAL REFLEXIVO 

 

3.1 Origens e ideias fundamentais 

 

Segundo Zeichner (2008, p.538) a publicação do livro O profissional reflexivo, 

de Donald A. Schön, em 1983, marcou o ressurgimento das ideias de prática 

reflexiva como tema importante nas discussões sobre formação docente.  

Embora não fosse novidade, a ideia de prática reflexiva impulsionou o 

desenvolvimento de trabalhos sobre o tema em todo o mundo. Nos anos 1990, uma 

série de questões políticas e sociais acirraram debates acerca de uma postura 

crítica com relação às formações tradicional e tecnicista presentes no cenário da 

formação de professores até então. 

Nesta época é difundido no Brasil o livro Os professores e sua formação, coordenado pelo 
português Antonio Nóvoa, que traz textos de pesquisadores da Espanha, Portugal, França, 
Estados Unidos e Inglaterra, como Thomas S. Popekewitz, Carlos Marcelo Garcia, Donald 
Schön, Angel Perez Gomes, Ken Zeichener, Lise Chantrine-Demailly (PIMENTA, 2002, p. 36 
apud ALTENFELDER, 2005)20. 

Esses autores e outros, como Philipp Perrenoud, Maurice Tardiff, Gimeno Sacristán, Bernard 
Charlot, Maria Tereza Estrela, Rui Canário e Isabel Alarcão, passaram, a partir de então, a 
referenciar vários estudos sobre formação docente e, até mesmo, documentos oficiais como 
as Diretrizes Curriculares para a Formação do Professor e os Parâmetros Curriculares 
Nacionais. (ALTENFELDER, 2005) 

 

A publicação do livro de John Dewey (1859-1952), Como Pensamos, em 

1933, dá origem ao desenvolvimento das ideias de pensamento reflexivo que 

influenciou diversos estudiosos, em particular Donald A. Schön. Dewey (1989) 

associa o pensamento reflexivo a um encadeamento de ideias, ou seja, uma 

sucessão de coisas sobre as quais pensamos. Para Dewey (1989, p.20) a reflexão 

não implica simplesmente uma sequência de ideias, mas uma consequência, isto é, 

uma ordenação consequente na qual cada uma delas determina a seguinte como 

seu resultado, enquanto que cada resultado, por sua vez, aponta e remete às que a 

precederam. Os fragmentos sucessivos de um pensamento reflexivo surgem um do 

outro e se apoiam mutuamente. 

Os trabalhos, apoiados ou não nas ideias de John Dewey, mas que foram 

impulsionados pelo trabalho de Donald A. Schön na década de 1980 e que discutiam 

                                                             
20 PIMENTA, S. G. Professor reflexivo construindo uma crítica. In: PIMENTA, S. G.; GHEDIN, E. 

(Orgs.). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2002. 
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como os formadores de educadores preparavam seus estudantes para serem 

profissionais reflexivos, fizeram com que, rapidamente, o ensino reflexivo se 

tornasse um “slogan adotado por formadores de educadores das mais diferentes 

perspectivas políticas e ideológicas para justificar o que faziam em seus programas 

e, depois de certo tempo, ele começou a perder qualquer significado específico” 

(ZEICHNER, 2008, p.538).  

 

O que estamos testemunhando é o tipo de colonização conceitual, na qual termos, como 
reflexão, tornaram-se de tal forma parte integrante do jargão educacional que, ao não usá-lo, 
corre-se o risco de ficar de fora da tendência em Educação. Todos embarcam, sob a bandeira 
da conveniência, e o termo é usado para descrever, tudo que acontece no ensino. O que não 
é revelado é a bagagem teórica, política e epistemológica que as pessoas trazem consigo. 
(JOHN SMYTH, 1992, p.286 apud ZEICHNER, 2008. p. 538)21 
 
A “reflexão” como slogan de reforma educacional também significa que, independentemente 
do que fazemos em nossos programas de formação de professores, e do quão bem o 
fazemos, nós podemos apenas, e quando muito, preparar professores para se iniciarem na 
profissão. Quando adotamos o conceito de ensino reflexivo, existe em geral um compromisso 
dos formadores de educadores em ajudar futuros professores a internalizarem, durante sua 
preparação inicial, as disposições e as habilidades para aprender a partir de suas 
experiências e tornarem-se melhores naquilo que fazem ao longo de suas carreiras docentes. 
(FEIMAN-NEMSER, 2001 apud ZEICHNER, 2008. p. 539)22  
 
O conceito do professor como profissional reflexivo parece reconhecer a competência que 
existe nas práticas de bons professores, o que Schön denominou de “conhecimento-na-
ação”. Da perspectiva do professor, isso significa que o processo de compreensão e de 
melhoria de seu próprio ensino deve começar da reflexão sobre sua própria experiência e que 
tipo de saber advindo unicamente da experiência de outras pessoas é suficiente. 
(ZEICHNER, 2008. p.539) 

 

Na perspectiva apontada por Zeichner (2008), o professor precisa ser capaz 

de refletir sobre suas práticas, a fim de perceber de que maneira suas ações 

influenciam a aprendizagem de seus alunos. Ou seja, não apenas utilizar-se de um 

discurso considerado adequado sobre o processo de aprendizado dos alunos, mas 

analisar verdadeiramente como o que é feito em sala de aula é percebido pelo aluno 

e como isso contribui para sua aprendizagem.  

Schön (2000) argumenta que toda tentativa de seguir uma 

instrução/explicação de algo mostra e avalia a compreensão do estudante sobre seu 

significado e, ao mesmo tempo, expõe a qualidade dessas explicações. 

 Os momentos de sala de aula e a capacidade de refletir sobre suas práticas 

são fundamentais para que o professor possa decidir sobre a melhor estratégia a ser 

                                                             
21 SMYTH, J. Teachers’ work and the politics of reflection. American Educational Research Journal, v. 
29, n. 2, p. 267-300, 1992. 
22 FEIMAN-NEMSER, S. From preparation to practice: designing a continuum to strengthen and 

sustain teaching. Teachers College Record, v. 105, n. 6, p. 1013-1055, 2001. 
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adotada, e estar apto a formular questionamentos e explicações que serão 

necessárias sempre com o objetivo de responder às dificuldades e potencialidades 

dos estudantes. 

 

Essas explicações dão ao professor o conhecimento do maior número possível de métodos, a 
habilidade de inventar novos e, sobretudo, não uma adesão cega a um dos métodos, mas a 
compreensão de que todos os métodos são unilaterais e de que o melhor método seria 
aquele que respondesse da melhor forma a todas as possíveis dificuldades apresentadas por 
um aluno (...)Todo professor deve..., considerando todas as imperfeições na compreensão do 
aluno não como um defeito do aluno, mas como um defeito em sua própria instrução, 
empenhar-se para desenvolver em si mesmo a habilidade de descobrir novos métodos. 
(TOLSTOY, 1861/1967, p.57-58 apud SCHÖN, 2000. P.89)23 

 

Ao tratar a formação do profissional reflexivo, Schön (2000, p. vii) fala sobre o 

que chamou de a ‘nova epistemologia da prática’, uma teoria sobre o processo de 

como lidar mais facilmente com as questões do conhecimento profissional, tomando 

como ponto de partida a competência profissional e o talento individual, 

características essas, consideradas por ele, fundamentais para o desenvolvimento 

de uma prática profissional habilidosa.  

 

... especialmente a reflexão-na-ação (o “pensar o que fazem, enquanto o fazem”) que os 
profissionais desenvolvem em situações de incerteza, singularidade e conflito. (SCHÖN, 
2000, p. vii)    
 

 Schön (2000) faz suas propostas de desenvolvimento do profissional reflexivo 

como contraposição à estrutura da formação profissional da década de 1970, em 

que as escolas profissionais dedicavam-se exclusivamente à pesquisa, privilegiando 

o conhecimento sistemático e científico. Schön (2000) afirma que, nessa época, o 

predomínio do modelo de racionalidade técnica sobre o desenvolvimento da prática 

ameaçava a competência profissional, pois a aplicação do conhecimento privilegiava 

problemas teóricos. 

 

... as escolas profissionais das universidades contemporâneas que se dedicam à pesquisa 
privilegiam o conhecimento sistemático, de preferência científico. A racionalidade técnica, a 
epistemologia da prática predominante nas faculdades, ameaça a competência profissional, 
na forma de aplicação do conhecimento privilegiando a problemas instrumentais da prática. 
(SCHÖN, 2000, p. vii) 

 

                                                             
23 TOLSTOY, L. N. On teaching the rudimentos. In WEINER, L. (org.), Tolstoy on education. Chicago: 

University of Chicago Press, 1967. (Originalmente publicado em torno de 1861) 
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 Currículos vigentes nos anos de 1970 separavam pesquisa e prática. Deste 

modo, não havia espaço para que o processo de reflexão-na-ação ocorresse ainda 

durante a formação profissional inicial, desencadeando-se um conflito entre o rigor 

da formação e o que é importante para educadores, estudantes e profissionais. 

 

O currículo normativo das escolas e a separação entre pesquisa e a prática não deixam 
espaço para a “reflexão-na-ação”, criando, assim, um dilema entre o rigor e relevância para 
educadores, profissionais e estudantes. (SCHÖN, 2000, p. vii) 
 

Schön (2000) propõe uma visão ampla sobre o tipo de educação profissional 

que seria adequada para uma epistemologia da prática baseada na reflexão-na-

ação, ou seja, nesse pensar o que fazem enquanto o fazem. Propõe que teoria e 

prática sejam associadas em cursos de formação inicial que, para tanto, escolas 

superiores aprendam com diferentes tradições educacionais para a prática: 

 

... tais como ateliês de arte e projetos, conservatório de música e dança, treinamento de 
atletas e aprendizagem em técnicas de artesanato, os quais enfatizam a instrução e a 
aprendizagem através do fazer. (SCHÖN, 2000, p. viii) 
 

Schön (2000) considera que se faz necessário refazer o projeto de educação 

profissional de forma a combinar o ensino da ciência aplicada com a instrução para 

o talento artístico da reflexão-na-ação. Assim, evidencia-se a necessidade de criar 

espaços de ensino prático reflexivo. Schön defende a teoria de que estudantes 

aprendem, principalmente através do fazer, mas que tal aprendizado deve ser 

associado a uma instrução técnica.  

 

... aprendizagem prática é “reflexiva” em dois sentidos: destina-se a ajudar os estudantes a 
tornarem-se proficientes em um tipo de reflexão-na-ação, e quando isso funciona bem, acaba 
por envolver um diálogo entre instrutor e aluno que toma a forma de reflexão-na-ação 
recíproca. (SCHÖN, 2000, p. viii) 
 

É nessa perspectiva que desenvolvemos nossos estudos neste trabalho de 

mestrado. Pensamos sobre as ideias que caracterizam a disciplina MAT1500 e que 

a partir dos trabalhos desenvolvidos no ano de 2013 levaram a coordenação do 

projeto OBEDUC – Ensino de Matemática na Escola Elementar a propor as “sessões 

de análise de práticas”. Ambas, disciplina de MAT1500 e sessões de análise de 

práticas, podem ser consideradas como uma espécie de “ateliê” para as professoras 

participantes, onde elas tiveram oportunidade de encontrar meios de tentar realizar 
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seus esboços de trabalho e ainda aprender fazendo (dentro de uma experiência de 

formação contínua). 

 

3.2 A teoria do profissional reflexivo proposta por Donald A. Schön  

 

Acerca do profissional reflexivo, Schön (2000) apresenta um conjunto de 

competências que os profissionais demonstram ter em certas situações da prática 

que são únicas, incertas e conflituosas. A esse conjunto de competências Schön 

chamou talento artístico, o qual não depende de nossa capacidade de descrever o 

que sabemos fazer ou mesmo de nosso conhecimento sobre o que nossas ações 

revelam. 

 

O que distingue a operação sensata daquela sem sentido não é a sua origem, mas os seus 
procedimentos, e isso não é menos verdadeiro para as performances intelectuais do que para 
as práticas. ‘Inteligente’ não pode ser definido em termos como ‘intelectual’, ou o ‘saber como 
fazer’ em termos de ‘saber que’. O ‘pensar o que estou fazendo’ não implica ‘ao mesmo 
tempo, pensar o que fazer e fazê-lo’. Quando faço algo de forma inteligente(...) estou fazendo 
uma coisa e não duas. Minha performance tem um procedimento ou uma maneira especial, e 
não antecedentes especiais. (GILBERT RYLE, 1949, p.32 apud SCHÖN, 2000. p. 29)24 
 

Assim, Schön (2000) apresenta o que chamou de processo de conhecer-na-

ação, ou seja, do conhecimento que revelamos em nossas ações inteligentes. 

Segundo ele, constantemente aprendemos a executar atividades complexas cujo 

processo dinâmico de seu desenvolvimento nem sempre é passível de uma 

descrição verbalmente. O processo de conhecer-na-ação é dinâmico, e os fatos, 

procedimentos e teorias são estáticos.  

As atividades inteligentes requerem constantes ajustes, expectativas 

sequenciais, antecipação de resultados, contínua detecção e correção de erros para 

que possam ser aperfeiçoadas. Conhecer sugere a qualidade dinâmica de conhecer-

na-ação, a qual, quando a descrevemos, convertemos em conhecimento-na-ação. 

Quando aprendemos algo, somos capazes de realizar atividades simples sem 

necessidade de parar para pensar. Schön (2000) afirma que a surpresa e a situação 

problema nova proporcionam o desenvolvimento do processo de reflexão-na-ação. 

Para ele, quando nos deparamos com o novo, duas são as opções de ação 

diante da situação: a sensação de conforto, em que se pode ignorar o problema, ou 

o processo de reflexão-na-ação, em que, ao pensar retrospectivamente ou no 

                                                             
24 RYLE, G. The concept f mind. Londres: Hutchinson, 1949. 
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simples ato de parar para pensar sobre o assunto procuramos desenvolver 

estratégias para lidar com o novo problema. 

Assim, em acordo com as ideias propostas por Schön (2000), o processo de 

reflexão-na-ação é, em alguma medida, consciente já que a reflexão-na-ação tem 

uma função crítica de questionar a estrutura de pressupostos do ato de conhecer-

na-ação. 

Quando se aprende o talento artístico, aprendem-se novas maneiras de usar 

algumas competências que já possuímos. Conhecer-na-ação e reflexão-na-ação 

surgem nas experiências de pensar e fazer ação. 

Nessa perspectiva, o ensino prático proposto por Schön (2000) busca 

desenvolver um aprendizado baseado na reflexão-na-ação, ou seja, aprender 

primeiro a reconhecer e aplicar regras, raciocinar a partir das regras gerais até casos 

problemáticos para a partir disso desenvolver novas formas de compreensão e ação.  

Para Schön (2000), o ambiente de ensino prático busca desenvolver o 

profissional capaz de converter situações-problema indeterminadas em 

determinadas por meio de projetos desenvolvidos com orientações e 

questionamentos que favoreçam a reflexão.  

O processo de desenvolvimento de um projeto como reflexão na ação é o 

momento em que, por meio da comunicação, linguagem, troca de experiências e 

conhecimentos, se desenvolve o repertório de situações que auxiliam na tomada de 

decisão frente a uma situação nova.  

Ao se deparar com uma situação considerada única, não necessariamente se 

busca identificar semelhanças ou características conhecidas, mas sim tenta-se 

identificar, com base em todo seu repertório e conhecimentos, uma nova visão para 

o problema. 

É justamente a capacidade de visualizar situações não familiares de modo 

familiar e de agir diante das primeiras, apesar da não existência de um referencial de 

sucesso, que nos permite dar sentido a um problema que não se encaixa em regras 

já conhecidas. O talento artístico de um profissional depende da variedade de seu 

repertório para lidar com essas situações não familiares. A cada nova experiência de 

reflexão-na-ação se enriquece o próprio repertório. A reflexão de um caso único, 

contribui para a composição de repertório de temas exemplares para o profissional. 

Os ambientes para desenvolvimento da reflexão-na-ação ainda no processo 

de formação do profissional são mundos virtuais, ou seja, ambientes que simulam o 
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ambiente real da prática profissional e onde o estudante terá a possibilidade de 

pensar sobre sua prática, fazer experiências, cometer erros, voltar e replanejar, 

tentar outra vez e outros métodos sempre com orientações e supervisão de modo a 

sempre pensar e refletir sobre sua prática. 

Os resultados desses experimentos são eficazes para a formação do 

profissional reflexivo sempre e quando existe a possibilidade de serem transferidos 

para o mundo da construção, para as situações profissionais reais.  

Na tentativa de desenvolver uma formação profissional reflexiva, surgem 

alguns dilemas que podem comprometer uma possível formação profissional nessa 

linha. Muitas vezes ao se desenvolver um projeto prático em ambientes virtuais da 

formação profissional, o estudante pode sentir-se perdido por não ter claro 

exatamente o que deveria estar fazendo, ou por ter ideias não coerentes com as de 

seu orientador. Isso porque, muitas vezes, o orientador ouve os problemas do 

estudante e apesar disso segue sua orientação pelos caminhos que considera 

adequados, ou seja, mesmo quando o aluno apresenta suas dúvidas o orientador 

não muda sua visão e continua seguindo suas ideias como eram anteriormente. Não 

se preocupa como e o quê o estudante fará com o que ouviu. Não apoia e não 

questiona a compreensão e reflexão que o estudante faz sobre o assunto. 

Simplesmente o orientador não pergunta e o estudante não diz. 

Nessa perspectiva surge o que Schön (2000) chamou de Paradoxo de 

Aprender a Projetar.  

 

Inicialmente o aluno não entende, e nem poderia entender, o que significa o processo de 
aprender a projetar... (SCHÖN, 2000. p.72) 

  

No processo de aprender a projetar e a refletir por meio das ações a serem 

tomadas, “coisas implícitas”, essenciais, que não podem jamais ser entendidas por 

meio de algum tipo de explicação verbal, serão entendidas na experiência do 

processo real de projeto. É no processo do fazer que essas ações serão entendidas 

ou não. 

Os dilemas surgidos nesse processo levaram Schön (2000) a questionar se é 

possível ensinar qualquer coisa que se queira. E se sim, como ensinar a refletir 

sobre algo de que ainda não se tem consciência? Como despertar o interesse e a 

necessidade de se procurar desenvolver algo que nem se sabe o que é? 
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Mas como procurarás por algo que nem ao menos sabes o que é? Como determinarás que 
algo que não conheces é o objeto de tua busca? Colocando de outra forma, mesmo que 
esbarres nisso, como saberás que o que encontrastes é aquilo que não conhecias? 
(PLATÃO, 1956, p.128 apud SCHÖN, 2000. p. 73)25 

 

 Outros problemas surgidos no ambiente de aprendizado de projetos levam a 

indagar sobre como fazer os estudantes pensarem como profissionais, visto que 

muitos não aceitam as orientações ou estão simplesmente buscando o diploma para 

entrar na profissão. 

 

Educação é aquilo que alguém faz por si e para si. (CARL GUSTAV JUNG, 1979 apud 
SCHÖN, 2000. p. 79)26 

  

Para Schön (2000), educação é o processo de autoaprendizagem, enquanto 

que treinamento é aquilo que os outros fazem você fazer.  

Assim o paradoxo de aprender uma nova competência diz que um estudante 

não pode, inicialmente, entender o que precisa aprender. É educando a si mesmo 

que ele irá aprender, e educar-se só é possível quando se começa a fazer o que 

ainda não se entende. 

O processo de compreensão daquilo que se pretende ensinar só é possível 

quando aquele que aprende já começou a aprender. As “orientações” recebidas 

passam a fazer sentido, e um sentido útil para a ação, apenas quando os estudantes 

estão envolvidos em um esforço comum para construir um projeto de algo. 

O diálogo desenvolvido no ambiente de aprendizado é fundamental para esse 

processo. No entanto, no início ele é quase impossível, visto que o aprendiz não 

compreende a linguagem, o processo ou o que precisa fazer e não possui clareza 

suficiente para expor suas dúvidas de modo a ser compreendido por seu orientador. 

A evolução desse processo de comunicação desencadeia a troca de saberes entre 

orientando e orientador. 

Nesse momento inicial, o aprendizado muitas vezes se dá pela imitação. O 

orientador mostra ou diz parte da resposta, demonstra parte do problema 

oferecendo-a como modelo a ser imitado, por meio de perguntas, instruções 

conselhos ou críticas, descreve algumas características do processo de criação do 

projeto. 

                                                             
25 PLATO. The Meno. (W. K. C. Guthrie. Trad.) Londres: Penguin Books, 1956. 
26 Comunicação pessoal. 
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No entanto, muitas vezes, a imitação é vista, em alguns grupos sociais, como 

algo negativo e é rejeitada por medo de que a imitação feita por estudantes seja 

cega e mecânica. 

Mas é aí que entra o processo de reflexão na ação. Para reproduzir ou imitar 

uma ação é necessário que se pense minimamente sobre a ação. É da natureza 

humana aprender por imitação. Aprendemos a falar ao tentar imitar os sons emitidos 

por nossos pais. Muitas das ações humanas básicas são aprendidas por imitação, 

que para ser conseguida necessitou de um mínimo de reflexão na e sobre a ação. 

Querer tentar algo é uma condição para adquirir a habilidade para realizá-lo. 

Ao analisar a própria tentativa de aquisição da competência é que se realiza o 

processo de reflexão sobre a própria ação. 

Os processos de Ensino e Aprendizado nos ambientes de desenvolvimento 

da prática reflexiva podem dar errado, visto que a resistência à imitação, seja por 

pensamentos pejorativos ou por uma falsa ideologia do pensar por conta própria, 

impede a compreensão de que o exercício de refletir sobre essa imitação garante 

que não se perca a originalidade a individualidade e a criatividade de cada um. 

Imitar não é uma reprodução mecânica de uma ação, mas sim uma reflexão sobre a 

ação ao tentar reproduzi-la.  

Segundo Schön (2000), a imitação reflexiva demanda disposição para fazer o 

que o instrutor faz, mas sobretudo para refletir sobre o que ele faz. Isso aumenta o 

repertório do estudante para realização de performances, amplia sua liberdade de 

escolhas, garante uma habilidade maior para lidar com situações novas e de 

incertezas que podem a vir ser enfrentadas. 

Pensar reflexivamente é uma habilidade que deve ser desenvolvido pelo 

estudante. Projetar é um procedimento que não pode ser ensinado, deve ser 

aprendido, ou seja, realizar projeto é uma ação da qual, muitas vezes, somos 

incapazes de descrever seu processo dinâmico de elaboração, desenvolvimento e 

execução, no entanto, ainda assim são passíveis de serem aprendidas: é o aprender 

a fazer fazendo. 

Agir profissionalmente de modo habilidoso requer um conhecimento-em-ação 

que não pode ser aprendido de forma simples e mecânica. Aprender um tipo de 

experimentação, invenção criativa de novas tentativas, baseadas na apreciação de 

resultados de ações anteriores é o que Schön (2000) chama de Arte de Refletir-na-

ação. 
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3.3 Competências do professor reflexivo  

 

No que diz respeito à formação do professor reflexivo Perrenoud (2002) 

apresenta características de sua prática docente e da profissionalização.  O autor 

mostra um panorama entre as profissões tidas como profissionalizantes e aquelas 

que se caracterizam apenas por um ofício propriamente dito. Argumenta que para 

muitas culturas somente alguns ofícios são considerados profissões integrais, e que 

o ensino não está incluído nesse grupo. 

Isso acontece porque se considera que profissionais sabem exatamente o 

que devem fazer e como devem fazer. Profissionais são autônomos, agem 

baseando-se e refletindo sobre suas experiências e assumem a responsabilidade 

por suas ações. 

Ainda segundo Perrenoud (2002, p.11), “nas profissões humanistas, 

prescreve-se menos que nas profissões técnicas, o que exige dos profissionais, de 

modo geral, um nível bastante elevado de qualificação”. 

 Em linhas gerais, para que o ofício do professor atingisse o status de 

profissionalização, “os professores teriam de construir e atualizar as competências 

necessárias para o exercício, pessoal e coletivo, da autonomia e da 

responsabilidade” (PERRENOUD, 2002, p.12). E é justamente na formação inicial e 

contínua que o professor tem a possibilidade de elevar o nível de suas competências 

profissionais. 

Ainda sobre o professor reflexivo, Perrenoud (2002) afirma que todos nós 

refletimos na ação e sobre a ação, e que nem por isso todos se tornam profissionais 

reflexivos. Para ele, uma verdadeira prática reflexiva requer uma postura, uma forma 

e uma identidade.  

Assim, a formação reflexiva é a chave para tornar o ensino uma profissão no 

sentido rigoroso da palavra, pois desenvolve autonomia, o repertório necessário 

para a tomada de decisões e a capacidade de assumir responsabilidades. 

O ambiente da formação contínua deveria ser um lugar onde essas 

características fossem facilmente trabalhadas, visto que o profissional já exerce a 

profissão e muitas vezes acumula anos de experiência.  

No entanto, não é bem assim que acontece, visto que as formações contínuas 

pouco atendem o que procura um professor, isso porque devido ao curto prazo com 
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que são ministrados procura-se priorizar a transmissão de novos saberes que não 

ocorreram no período da formação inicial.  

 

(...) a formação contínua visava - e sempre visa - atenuar a defasagem entre o que os 
professores aprenderam durante sua formação inicial e o que foi acrescentado a isso a partir 
da evolução dos saberes acadêmicos e dos programas, da pesquisa didática e de forma mais 
ampla, das ciências da educação. (PERRENOUD, 2002, p. 21, grifo do autor). 
 

Ou seja, o curto período disponível para formações contínuas é razão para 

não perder tempo com considerações sobre as práticas, nesse sentido “é tentador 

priorizar a informação e os saberes” (PERRENOUD, 2002, p. 22).  

Sobre os formadores, Perrenoud (2002) lembra que eles são professores, em 

geral universitários, prontos para transmitir saberes. Possuem domínio de conteúdos 

e, em vista do pouco tempo destinado aos cursos de formação, acabam 

selecionando aqueles conteúdos que consideram fundamentais para o professor e 

sua prática. Para ele o formador mostra uma postura de autoridade indiscutível, que 

fala, mas pouco ouve.  

Perrenoud (2002) propõe que uma formação de professores reflexivos deve 

dar abertura para o professor expor suas necessidades. Nesse sentido a formação 

deveria partir de perguntas e das práticas dos professores. Tal abordagem deveria 

ser feita sob medida, ajustada às demandas individuais que surgem a cada reunião 

e, neste caso, o planejamento e a preparação técnica não fazem sentido, ou seja, 

seria inútil construir uma pauta ou um currículo.  

No entanto, dar a palavra aos professores é empreendimento de alto risco, 

pois os formadores não estão, em geral, preparados para lidar com o que pode 

aparecer.  

Esses riscos de falta de habilidade dos formadores e de perda de controle da 

situação contribuem para a manutenção de diversas práticas de formação contínua 

dentro do registro da contribuição estruturada de conhecimentos. Por outro lado, não 

há nenhum motivo para renunciar de modo radical a tais formatos de formação 

contínua que conservam seu sentido se forem utilizados com discernimento. 

 Ainda pensando sobre o profissional professor, indicam-se particularidades 

que nos remete a estudar o caso específico da Matemática, como veremos a seguir. 
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3.4 Formação do professor de Matemática 

 

Muitos são os educadores e as teorias educacionais atuais que afirmam ser 

mais significativo o aprendizado em que o educando vive esse processo por meio de 

situações problematizadoras, ou seja, o aluno vive o processo de aprendizado, 

definindo seus caminhos de acordo com seu desenvolvimento. Segundo Costa 

(2004): 

  

A Educação problematizadora é a que se desenvolve em torno de uma situação-desafio na 
qual, a partir de ação e reflexão, aluno e professor constroem o conhecimento por meio do 
diálogo. Nesse processo, ambos tornam-se sujeitos do agir-refletir e do fazer-compreender, e 
vão construindo e reconstruindo, constantemente, o conhecimento num processo dialógico, 
tornando-se, também, investigadores críticos. (COSTA, 2004, p.22) 

 

 Ou numa bela referência de Costa (2004) a Paulo Freire (1921-1997), 

 

O educador problematizador, re-faz constantemente seu ato cognoscente, na 
cognoscitividade dos educandos. Estes, em lugar de serem recipientes dóceis de depósitos, 
são agora investigadores críticos, em diálogo com o educador, investigador crítico, também. 
(FREIRE, 1987, p.69 apud COSTA 2004, p.22)27 
 

Costa comenta, ainda na perspectiva de Paulo Freire, que “a essência da 

comunicação entre os homens está no diálogo – que se dá por meio da palavra –, e 

este atua em duas dimensões sociais: na ação e na reflexão”. (COSTA, 2004, p.22) 

 É por meio dos diálogos que o aluno constrói seu aprendizado. 

 

O que quer que o instrutor escolha dizer, é importante que ele o diga, na maior parte, no 
contexto do fazer da estudante. Ele deve falar à estudante enquanto ela se encontra no meio 
de uma tarefa... ou reflete sobre uma tarefa que acabou de completar...” (SCHÖN, 2000, p.87, 
grifo do autor)  

 

Pensar sobre a educação e a formação do professor de Matemática mostra a 

necessidade de estudar o processo característico pelo qual se dá o desenvolvimento 

do aprender e ensinar essa disciplina. 

 

Um ponto crucial a considerar é que por meio da Matemática desenvolvemos formas de 
pensar. Desenvolver as formas de pensamento pode levar ao desenvolvimento da 
capacidade de aprender e, por meio da Matemática, instrui-se a pensar a partir de um 
conjunto de axiomas, geram-se e testam-se hipóteses, desenvolvem-se algoritmos e 
procedimentos de resolução de problemas – que podem ser aplicados num conjunto de 
situações similares –, estabelecem-se conexões e estimativas. Analisando situações 

                                                             
27 FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 30ª edição. São Paulo: Paz e Terra, (Coleção O Mundo, Hoje. 

Vol. 21), 1987. 
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particulares e encaixando-as na estrutura global, podem-se desenvolver estruturas de 
pensamento úteis também em diversas situações não matemáticas de nossa vida em 
sociedade. (COSTA, 2004, p.35)   
 

Na mesma linha, Brousseau (2008) propõe que os conteúdos matemáticos 

sejam propostos por meio de uma experimentação, ou seja, os alunos devem, por 

meio de atividades, ser levados a construir o próprio conhecimento. Argumenta que 

uma mera apresentação axiomática dos assuntos esconde completamente a real 

história desses saberes. Compreender a sucessão de dificuldades e questões que 

provocaram a construção dos conceitos fundamentais, seu uso para colocar novos 

problemas, seu surgimento a partir de técnicas e de questões nascidas do progresso 

de outros setores é o que torna um aprendizado significativo. 

Compreender o processo pelo qual determinado conhecimento foi 

desenvolvido é fundamental para qualquer saber a ser aprendido. Transformar, de 

modo significativo esse processo é essencial para todo conhecimento que deve ser 

ensinado de modo a adequá-lo à compreensão daqueles aos quais vai ser 

apresentado.  

É importante lembrar que, estes procedimentos não são exclusivos da 

Matemática. No entanto, para esta disciplina em especial, é fundamental o 

encadeamento das ideias, a sequencialidade dos conceitos e propriedades 

trabalhadas com os alunos. 

Além disso, há na sociedade um preconceito de que a Matemática é uma 

disciplina difícil, acessível apenas a poucos. Alguns pais chegam a considerar 

natural que as crianças não apresentem bom desempenho em Matemática. 

 

... o professor elabora suas atividades docentes e constrói suas práticas a partir de suas 
concepções de ensino, de aprendizagem, e de qual é o papel desempenhado pela 
Matemática no currículo. No caso particular do ensino de Matemática, isso é especialmente 
importante porque acredito que se encontra disseminada, em muitas escolas, a ideia de que a 
Matemática não pode ser aprendida por qualquer tipo de aluno, senão apenas por uma elite 
privilegiada. Nesse contexto, em vez de libertadora, a função da Matemática torna-se 
opressora, funcionando como um forte filtro social para selecionar os indivíduos. (COSTA, 
2004, p.37) 
 

 Aprender é fundamental para a formação do indivíduo crítico e participativo na 

sociedade, capaz de analisar e julgar situações das mais diversas de seu cotidiano. 

Nesse sentido, os conhecimentos de Matemática são de suma importância.  
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Nada mais pertinente, em uma Educação apoiada nos ideais de Paulo Freire, que se pensar 
no caráter amplamente político e social com que se reveste o ato de ensinar Matemática, uma 
vez que uma Educação como “PRÁTICA DE LIBERDADE” passa pela percepção crítica da 
realidade, cuja interpretação depende, também, da compreensão da sua estrutura lógica, da 
compreensão da simbologia adotada no contexto, da análise das informações veiculadas por 
dados numéricos, imagens, taxas, indexadores econômicos etc. Um indivíduo com poucos 
conhecimentos matemáticos pode estar privado de exercer seus direitos como 
cidadão, por não ter condições de opinar em situação de igualdade com os demais membros 
da sociedade, nem de definir seus atos políticos e sociais a partir de uma análise acurada da 
situação. (COSTA, 2004, p.35/36, grifo nosso) 
 

Deste modo, é necessário que o professor de Matemática seja detentor, não 

só de saberes específicos, mas que seja capaz de transformá-los de modo a 

conquistar o interesse e a confiança dos alunos. 
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4 AMBIENTE DA PESQUISA DE CAMPO 

 

Este trabalho está inserido no projeto OBEDUC – Ensino de Matemática na 

Escola Elementar do Programa Observatório da Educação, financiado pela CAPES, 

desenvolvido no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, 

entre março de 2013 e junho de 2015. O objetivo central do projeto foi o de contribuir 

com a melhoria do Ensino de Matemática na Educação Básica, a partir de um 

vínculo de cooperação estabelecido, de um lado, por professores de Matemática de 

escolas públicas da cidade de São Paulo e, de outro lado, alunos de graduação, 

alunos de pós-graduação e docentes do Instituto de Matemática e Estatística da 

Universidade de São Paulo. 

 A equipe de trabalho contou com quatro professoras da Educação Básica 

(todas bolsistas), três alunas do Mestrado Profissional em Ensino de Matemática 

(todas bolsistas) e cerca de 30 alunos de graduação da Licenciatura em Matemática 

(seis bolsistas), todos sob a coordenação da Professora Cláudia Cueva Candido, 

docente do IME-USP, orientadora deste trabalho de mestrado. Para garantir maior 

adesão ao projeto, os alunos de graduação foram selecionados entre os estagiários 

da disciplina MAT1500 – Projetos de estágio, obrigatória do curso de Licenciatura, e 

as professoras da Educação Básica foram selecionadas entre os matriculados no 

curso de extensão ‘Ensinando e Aprendendo Matemática com Projetos’.  

No que concerne à formação contínua, o objetivo específico do projeto é de 

que os professores da Educação Básica que compõem a equipe apropriem-se de 

um repertório inicial de conhecimentos e estratégias de ensino para estarem aptos a 

decidir sobre o plano de trabalho mais adequado a adotar em cada situação escolar; 

e muito mais do que isso, que se tornem autônomos na busca pelo aprimoramento 

de sua prática profissional.  

  

4.1 Reuniões de MAT1500 

 

As reuniões da disciplina MAT1500 - Projetos de Estágio ocorreram em 

horário de aula da turma da graduação, a cada quinze dias, com a presença de toda 

a equipe do projeto Ensino de Matemática na Escola Elementar: os alunos da 

graduação, as professoras regentes, as mestrandas, os educadores do IME-USP 
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atuantes em MAT1500 e a professora coordenadora, responsável também pela 

disciplina. 

Um dos objetivos mais importantes da disciplina MAT1500 é a execução de 

um projeto de ensino pelos estudantes da Licenciatura sob supervisão da professora 

regente de uma das escolas conveniadas. No início de cada ano, as professoras 

indicam tópicos de Matemática para serem trabalhados pelos grupos de estagiários. 

As ações são desenvolvidas a partir da elaboração de sequências didáticas, no 

âmbito do Instituto de Matemática e Estatística da USP, seguida de sua aplicação 

nas escolas públicas participantes.  

Dentro da proposta do projeto OBEDUC – Ensino de Matemática na Escola 

Elementar, nos anos de 2013 e 2014, além dessa estrutura básica da disciplina ter 

sido mantida, os alunos do Mestrado Profissional em Ensino de Matemática tiveram 

a oportunidade de interagir com as professoras, a fim de melhor entender suas 

demandas, e com os alunos de Licenciatura, dando apoio e sugestões para a 

elaboração dos projetos de ensino. Essa dinâmica de trabalho proporcionou, aos 

alunos de pós-graduação, ambiente favorável e motivação para temas de pesquisa, 

além da possibilidade de desenvolverem e testarem seus próprios projetos. 

  

4.2 Sessões de Análise de Práticas 

 

No decorrer do ano de 2013 observamos a participação das professoras na 

elaboração e discussão de projetos de ensino desenvolvidos pelos alunos da 

graduação, com atenção especial às suas contribuições no que se refere a ensino 

na Educação Básica e práticas em sala de aula.  

 Em várias ocasiões em que, ao analisarmos um projeto de ensino, 

questionávamos o grupo de estagiários sobre uma proposta de atividade que não 

estava muito clara e que poderia gerar dúvidas ou sobre a necessidade de justificar 

ou mesmo de demonstrar um resultado, algumas professoras diziam que nada disso 

era necessário e que os alunos acreditariam naquilo que fosse dito a eles. Parecia 

não haver grande preocupação no sentido de garantir a compreensão das atividades 

desenvolvidas em cada projeto, por parte dos alunos da Educação Básica. Além 

disso, em rodas de conversas com todos os participantes, algumas professoras 

declaravam que as atividades eram bastante interessantes, mas que não seria viável 
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aplicá-las no trabalho em sala de aula, devido à falta de interesse dos alunos ou ao 

pouco tempo disponível. 

 Para aumentar o contato com as professoras e poder discutir com elas 

assuntos relacionados à prática profissional, a coordenação do projeto OBEDUC – 

Ensino de Matemática na Escola Elementar convidou-as a participarem, no ano de 

2014, de outros encontros quinzenais, alternados às aulas de MAT1500, 

denominados sessões de análise de práticas. 

Nas sessões de análise de práticas as professoras, as mestrandas e a 

coordenadora do projeto, na condição de moderadora, tiveram a oportunidade de 

falar de suas experiências, expor dificuldades e alguns temores, ouvir as colegas de 

grupo, rever suas atitudes e até seus conceitos sobre vários temas abordados.  

Nesses encontros discutimos sobre tópicos de Matemática, abordagens de 

ensino, sobre a atuação de alunos e professores no processo de ensino e 

aprendizagem, sobre as expectativas em relação aos alunos, sobre planejamento, 

avaliação, entre outras questões próprias da prática do professor. Esses momentos 

eram a oportunidade de entrar em contato com muitos dos conceitos das 

professoras sobre seu papel na profissão. 

  

4.3 Trabalho com projetos 

 

 Atualmente discute-se muito sobre a qualidade da educação e sobre a 

formação escolar adequada às crianças e jovens. A sociedade atual, munida de toda 

a tecnologia característica do mundo contemporâneo, exige uma formação completa 

do indivíduo tanto no campo profissional quanto social. 

 Para a formação desse ser integral, deve-se proporcionar conhecimentos 

específicos, mas também valorizar a história de vida e as experiências de cada um, 

visto serem esses elementos fundamentais para a formação de valores que serão 

revelados nas ações e relacionamentos em sociedade.    

 A partir desses conceitos, é importante pensar em promover uma educação 

de modo integral, sem desvincular a formação específica de conhecimentos da 

formação social do indivíduo. 
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A educação é um processo de vida e não uma preparação para a vida futura. A escola deve 
representar vida presente. Tão real e vital para a criança como a que ela vive em casa, no 
bairro ou no pátio. (DEWEY, 1897 (1964, p.430) apud ABRANTES, 1995, p.60)28   

 

Assim, percebemos que uma abordagem educativa que vise não apenas a 

formação de conhecimentos específicos, mas que vá além e promova uma vivência 

escolar e uma experimentação das situações por meio de projetos seja um caminho 

para atingir essa formação integral do aluno. 

 

... John Dewey (...) concebeu a educação em termos de experiência e advogou a ideia de 
uma pedagogia aberta em que o aluno se torna actor da sua própria formação através de 
aprendizagens concretas e significativas. (ABRANTES, 1995, p.60-61) 

 

Projetam, portanto todos os que estão vivos, todos os que antecipam cursos de ação, os que 
concebem transformações de situações existentes em outras imaginadas e preferidas, 
elegendo metas a serem perseguidas, tanto em termos pessoais quanto em termos coletivos, 
o que situa a ideia de projeto no terreno próprio do exercício da cidadania. (MACHADO, 2000, 
p.1-2) 

 

Na formação contínua do professor não seria diferente, pois, como disse 

Machado (2000, p.vii), “como seres humanos, não vivemos sem projetos”. 

 

A escolha das metas, no entanto, sempre se dá em um cenário de valores socialmente 
acordados. Daí a associação imediata entre as ideias de projeto e de valor, e seu interesse 
fundamental para a Educação. (MACHADO, 2000, p. 2) 

 

Nesse sentido, quando nos propusemos a estudar a formação contínua do 

professor de Matemática no curso de extensão “Ensinando e Aprendendo 

Matemática com Projetos”, o que esperávamos era analisar o modo como as 

professoras percebiam essa formação e como o trabalho com projetos poderia 

favorecer no desenvolvimento de um perfil profissional reflexivo. 

 

4.3.1 Projeto Próprio 

 

Uma das propostas do projeto OBEDUC – Ensino de Matemática na Escola 

Elementar, no início de 2014, foi que cada professora, além de contribuir com a 

elaboração dos projetos de ensino de seu grupo de estagiários da Licenciatura, 

desenvolvesse e aplicasse um projeto de ensino por ela idealizado. Tal projeto seria 

construído com orientações e apoio da coordenadora e do grupo de mestrandas 

                                                             
28 DEWEY, J. Democracy and Education. New York: Macmillan, 1916/1964. 
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participantes do OBEDUC em todas as etapas do processo de elaboração, aplicação 

e avaliação. 

 Cada professora foi convidada a escolher uma de suas turmas da Escola 

Básica, um tópico a ser trabalhado com essa turma e desenvolver um projeto de 

ensino sequencial e ordenado durante o primeiro semestre de 2014 para ser 

aplicado no segundo semestre do mesmo ano. 

 

4.4 Descrição dos sujeitos da pesquisa (Perfil) 

 

Os sujeitos de nossa pesquisa de campo são quatro professoras de 

Matemática atuantes na rede pública estadual de ensino, em escolas da Grande São 

Paulo. Serão chamadas pelos nomes fictícios de Ana, Sara, Rosa e Maria. 

 

4.4.1 A professora Ana 

 

4.4.1.1 Percurso da formação inicial 

 

Ana graduou-se no curso de Licenciatura do Instituto de Matemática e 

Estatística da Universidade de São Paulo (IME-USP).  

 

“Falando brevemente, quando estudei eu não trabalhava na área da educação, eu trabalhava 
no banco. Acho que eu estava no último semestre da faculdade (...), quando comecei a 
trabalhar na escola”. 

 

Durante sua formação inicial teve pouco acesso a atividades ligadas às 

experiências de escola e sala de aula, restringindo-se apenas aos estágios.  

 

Durante a graduação, minha experiência em sala de aula era muito pequena, sendo apenas 
nos estágios. Mesmo porque como eu não trabalhava na área, até mesmo o tempo que eu 
tinha para os estágios era muito pouco e tinha de ser muito bem aproveitado. 

 

Durante a graduação, Ana cursou uma disciplina bem parecida com 

MAT1500, e segundo ela “foi a mais significativa” em sua formação inicial no sentido 

de prepará-la para o trabalho em sala de aula. Era uma disciplina da Faculdade de 

Educação, “metodologia do ensino de física”, na qual a professora responsável 

exigiu que fosse desenvolvido e aplicado um projeto de ensino em uma sala de aula 

real. 
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Quando eu entrei, em 2002, a disciplina de MAT1500 não era obrigatória, eu não fiz essa 
matéria. Eu fiz outra matéria e a única matéria que eu lembro que era mais parecida com 
essa e que para mim foi mais significativa, foi uma matéria que eu fiz na pedagogia que era 
metodologia do ensino de física. Nessa disciplina, a professora exigiu que fizéssemos e 
aplicássemos um projeto de ensino. Assim, se eu decidisse aplicar o projeto em uma escola 
eu tinha de apresentar o projeto para a professora da escola e se ela não deixasse aplicar 
aquele projeto eu tinha de procurar outra escola. 

 

Segundo Ana, nos demais estágios que realizou durante a graduação, sua 

postura era sempre de observadora, o que para ela não auxiliava muito em sua 

formação, pois não tinha uma visão real das possibilidades daquela aula, nem das 

necessidades envolvidas em sua elaboração e desenvolvimento.  

 

Eu lembro assim, nos demais estágios, muitas vezes não por exigência do professor, eu 
assumia mais a postura de observador. E quando você fica na postura de observador, você 
tem uma visão de que faria diferente do que fez aquele professor. Por exemplo, de que 
aquele professor estava fazendo menos do que ele poderia fazer e de que eu faria melhor 
que aquilo. Mas quando você assume de certa forma um pouco do papel do professor, em um 
estágio que exige que você faça um projeto é diferente. Diferente porque você não tem de dar 
conta apenas do conteúdo, tem outras questões que você tem de dar conta também, o que as 
vezes como simples observador você não consegue perceber. 

 

Ana julga diferente (entendemos, nesse caso, diferente como sendo 

importante) a experiência de realização de um projeto de ensino porque entende tal 

oportunidade como sendo fundamental para desenvolver uma percepção de que há 

outras questões envolvidas no processo de ensino e aprendizado que ocorre dentro 

de uma sala de aula. Afirma que fica difícil perceber certas situações como 

observador externo, sem conhecimento real dos processos e etapas da prática do 

professor. 

Durante sua graduação no IME, Ana não se dedicava somente à educação. 

Como trabalhava em um banco, considera que não teve um aproveitamento 

adequado do curso para sua atuação como professora, pois mesmo estando 

decidida a sair do banco e partir para a educação, não conseguia aproveitar ao 

máximo sua formação por falta de tempo para dedicar-se às questões pertinentes à 

sua formação e nem trabalhar em uma escola.  

A disciplina optativa, “metodologia do ensino de física”, foi a única disciplina 

que lhe permitiu ter uma experiência real como professora em toda a graduação, 

pois mesmo eventualmente tendo de desenvolver projetos de ensino em outras 

disciplinas, a aplicação não ocorria e seu papel restringia-se à função de observação 

de aulas apenas.  
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Assim a disciplina optativa, metodologia do ensino de física, feita durante a graduação foi a 
mais significativa por permitir uma experiência mais próxima como professora em toda a 
graduação, pois os demais estágios, mesmo eventualmente tendo de desenvolver projetos de 
ensino, eu ficava mais no papel de observadora. Nas observações eu era muito crítica 
achando que as situações poderiam ser diferentes, mas quando você se coloca no lugar do 
professor você percebe que são muitos os elementos que ele deve dar conta além da 
disciplina. 

 

Nos estágios de observação, de modo bastante crítico, buscava sempre 

verificar como “as situações poderiam ser diferentes”, mas hoje, com sua 

experiência como professora, julga que tenha sido muito ingênua em seus 

julgamentos, pois percebe que não tinha a real dimensão dos fatores que 

influenciam o desenvolvimento de uma aula. 

Sendo assim, Ana considera que nem a faculdade a preparou para a prática, 

nem ela estava disponível para ser preparada por trabalhar em uma área diferente 

durante sua formação. Apenas em seu último ano de formação teve a oportunidade 

de trabalhar em uma escola. 

Ana afirma que “o que a gente aprende na faculdade é muito diferente do que 

o que a gente vai ensinar na escola” Acredita que, embora necessário para a 

formação do professor, a formação na faculdade está objetivando a sequência de 

formação do estudante em mestrado e doutorado mais do que para sua atuação em 

sala de aula. 

 

Tem duas coisas que eu gostaria de dizer. Eu acho assim, nem a faculdade me preparou cem 
por cento e nem eu estava disponível cem por cento para ser preparada porque eu não 
trabalhava na área. Só no meu último semestre que fui trabalhar em uma escola. Então, vou 
dizer o que ouvi muitas pessoas falando, mas que eu acho que é verdade: eu percebo que o 
que a gente aprende na faculdade é muito diferente do que o que a gente vai ensinar na 
escola. Muitas pessoas dizem que o que a gente vê na faculdade é já pensando em um 
mestrado ou doutorado, não é para a sala de aula. Às vezes eu fico pensando no conteúdo 
que eu aprendi na faculdade, não que eu não o considere necessário, é necessário sim, mas 
esses conteúdos eu nunca vou ensinar em sala de aula. 

 

4.4.1.2 O sentimento do que faltou: a busca por cursos de formação contínua 

 

Ana não teve uma formação voltada para a prática. Também não tinha seu 

tempo disponível para uma reflexão, ainda em formação inicial. Diante disso, hoje, 

em suas situações de sala de aula, o que mais sente falta é de pessoas e momentos 

para discutir as particularidades da sala de aula. Mais que isso, sente falta de 

pessoas, específicas da área da Matemática, que possam compreendê-la e orientá-

la em suas situações práticas. 
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O que eu sinto falta, hoje, na escola é de uma coordenadora específica de Matemática, ou 
pelo menos da área de exatas. Alguém que possa me orientar, mas que saiba do que estou 
falando. 

 

Acredita que tenha faltado em sua formação algo como a disciplina de 

MAT1500, “um lugar que é ao mesmo tempo um pouquinho da escola e um 

pouquinho da faculdade”.  

 

A disciplina de MAT1500 que não fiz, eu acho que foi isso que faltou, um lugar que ao mesmo 
tempo é um pouquinho da escola e um pouquinho da faculdade. Hoje eu estou na escola, e 
eu fiz esses dois anos da disciplina, é mais ou menos isso. Estou na escola e ao mesmo 
tempo eu tenho onde perguntar, eu tenho para quem perguntar (você, Cláudia, ...), pessoas 
que vão entender minhas dúvidas e vão me dar uma resposta, me ajudar a ver um caminho. 

 

Hoje Ana é professora na Prefeitura e Estado de São Paulo há cinco anos e 

participou por dois anos da disciplina MAT1500. Considera que está tendo a 

oportunidade de pensar e refletir sobre a prática: “agora estou na escola e ao 

mesmo tempo eu tenho onde perguntar, (...) pessoas que vão entender minhas 

dúvidas e vão me dar uma resposta, me ajudar a ver um caminho”. 

Situações como essa, coisas que hoje percebe que fazem falta em sua 

formação, fizeram com que Ana buscasse um meio de aperfeiçoar sua formação. E 

foi nos cursos de formação contínua que encontrou um caminho para resolver 

questões que não estava conseguindo resolver sozinha.  

 

... eu não culpo só a faculdade. Eu acho que se durante a graduação eu estivesse em uma 
escola eu teria aproveitado isso mais também. Então eu fui buscar isso depois, acho que por 
isso eu fiquei dois anos aqui. De certa forma eu encontrei isso aqui, eu encontrei, não só 
aqui, mas nos cursos que a gente faz, eu encontrei um caminho para resolver uma questão 
que não estou conseguindo resolver sozinha. 

 

Para Ana, é justamente quando não consegue resolver algo, ou quando sente 

que não está conseguindo ser clara sobre determinado assunto que se percebe que 

alguma coisa está faltando, mas que muitas vezes não sabe exatamente onde 

procurar. É em um momento como esse, quando faz um curso de formação 

contínua, que consegue ter mais clareza sobre determinado conhecimento. 

 

Uma questão que não estou conseguindo resolver ou que não estou conseguindo ser clara, 
sinto que alguma coisa me falta, alguma coisa que eu são sei ou que não está muito clara e 
que muitas vezes eu não sei exatamente onde procurar. Muitas vezes você procura em um 
livro, mas não é bem aquilo que você imaginava. Aí, de repente, quando você faz um curso 
de formação você consegue, nem sempre exatamente aquilo que procurava, mas uma forma 
de se ter mais clareza sobre determinado conhecimento. 
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4.4.1.3 Temáticas dos cursos de formação contínua 

 

Nessa busca incessante por aperfeiçoar sua formação, Ana sempre faz 

cursos de formação contínua. Sempre faz os cursos de verão do IME-USP e do 

Centro de Aperfeiçoamento do Ensino da Matemática (CAEM). No entanto, as 

escolhas da temática dos cursos são mais voltadas para um gosto pessoal do que 

para uma necessidade em sua formação Matemática para a prática de sala de aula. 

 

Eu sempre faço os cursos de verão do IME-USP. Eu nunca fiz curso que não fosse relativo à 
algum conteúdo de Matemática. Para falar a verdade, eu acho que os cursos que fiz foi por 
gostar mesmo, por gostar do assunto ou do conteúdo. 

 

Mesmo porque, todos os cursos que realizou, com exceção de MAT1500, 

sempre focam a formação sobre determinado conteúdo do currículo de Matemática, 

nunca abordam questões relativas à atuação e à pratica profissional, tópico esse 

que julga não ter sido bem trabalhado em sua formação inicial. 

Hoje, uma questão que considera muito difícil em sala de aula e aí, talvez, o 

motivo de ter feito outra graduação, agora o curso de pedagogia, são as relações 

pessoais em sala de aula. Nunca fez e nem sabe se os cursos de formação contínua 

costumam abordar questões como indisciplina, por exemplo. 

 

Hoje, uma questão que eu considero muito difícil em sala de aula e aí, talvez, o motivo de eu 
ter feito pedagogia, são as relações pessoais. Nunca fiz e nem sei se existem cursos de 
formação contínua nesse sentido, que tratem por exemplo a indisciplina. Quando eu fiz 
Matemática, por exemplo, eu fiz uma disciplina na Educação sobre indisciplina, pois é uma 
questão que sempre me incomodou. Mas se pensar nos cursos de formação contínua, eu não 
vejo cursos assim, com esses enfoques. Os cursos de formação contínua são sempre 
relacionados a conteúdos. 

 

Para Ana, em cursos de formação contínua busca-se sempre trabalhar 

tópicos relativos a conhecimentos específicos da Matemática, não temas referentes 

à prática e realidade das relações pessoais em sala de aula. 

Ana considera muito importantes para sua formação os cursos de formação 

contínua que realizou.  

 

Já levei, para a sala de aula, algumas das experiências vividas nesses cursos e já adaptei 
muitas outras. 
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4.4.2 A professora Sara 

 

4.4.2.1 Percurso da formação inicial 

  

A professora Sara teve um percurso de formação, enquanto professora de 

Matemática, muito diferente do habitual, primeiro porque, quando decidiu fazer o 

curso de Licenciatura em Matemática, Sara já era aluna da USP no curso de 

Medicina (cerca de 35 anos atrás). No entanto Sara não concordava com os rumos 

que sua formação estava tomando, pois ela queria estudar na França, mas a família 

não permitia e, na época, segundo Sara, uma mulher na Medicina só tinha campo na 

pediatria. 

 

Eu não concordava com uma série de práticas (na Medicina), uma série de coisas que eu não 
poderia lidar e minha família... naquela época, tinha toda aquela questão de “ah, você é 
mulher e não pode ir para fora morar sozinha”. A minha irmã já foi diferente. E eu queria muito 
ir para a França para trabalhar de uma forma não tão canônica como é aqui. Que acha que 
você é uma máquina, que troca uma peça... Dá umas entradas assim pra remediar a 
pessoa... 

 

Toda essa situação inicial fez com que Sara procurasse novos caminhos e 

desenhasse um novo percurso profissional totalmente diferente do inicial. 

 

Eu achava muito estranho tudo isso, acho que foi me causando um mal-estar, e assim não 
que eu não gostasse, mas eu fiquei querendo me distanciar. E assim um dia conversando 
com meus amigos, todo mundo estava meio perdido, e estavam fazendo cursinho e tal. “A 
gente vai prestar não sei o que... vamos prestar... por que você não vai prestar junto com a 
gente? Tá bom, vocês vão prestar o que? A gente não sabe ainda” um ia prestar para fazer 
português, dar aula de português, sabe essas coisas né?! Aí pesei: “Bom, tem uma coisa que 
eu gostaria de estudar para mim, para eu saber, para eu conhecer mais profundamente e é 
Matemática, porque é uma coisa que eu sempre gostei”. Eu tive lá minhas dificuldades, 
superei num determinado momento, então eu podia fazer uma graduação só para conhecer. 
Enquanto isso eu decido o que vou fazer da minha vida.  

 

Sara decidiu sair do curso de Medicina para estudar Matemática. Procurando 

por uma independência financeira, Sara, em seu primeiro ano no curso de 

Matemática, já começou a lecionar. 

 

E logo no primeiro ano, eu comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula, porque eu queria ter 
uma certa independência financeira, porque eu tinha uns amigos na escola que já 
trabalhavam e estavam na faculdade. 
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Começou lecionando desenho geométrico em uma escola pública estadual, 

utilizava a renda para auxiliar o pagamento do curso de Matemática que estava 

fazendo. 

 

E eu comecei trabalhando assim, com o primeiro grau29, à noite, numa escola. Naquela época 
a gente não era mal paga pelo Estado, porque assim, o que eu ganhava para dar doze aulas 
a noite, um terço disso, menos que um terço disso eu pagava minha faculdade, que era 
faculdade particular e que não era tão baratinho assim.  

 

4.4.2.2 O sentimento do que faltou: a busca por cursos de formação contínua 

 

Sara comenta que sua formação inicial, enquanto profissional reflexivo, 

deixou muito a desejar, isso porque todas as discussões sobre prática e didática de 

ensino se concentravam apenas na parte teórica ignorando todo o processo prático 

de reflexão sobre a prática.  

 

(...) em termos de didática mesmo, eu naquela época nunca refleti muita coisa. Eu tinha, eu 
percebia esses detalhes e eu conseguia chegar mais na garotada, mostrar para eles bastante 
coisas, explicar, discutir bastante. Mas, não que a escola tenha proporcionado isso, não que a 
graduação tenha proporcionado isso. A graduação, se eu entrasse na balada da graduação, 
ia entrar em uma aversão total. A didática e a prática, porque eram as coisas mais chata que 
tinha para fazer dentro da escola, era horrível na época (...)a gente não lia quase nada, a 
gente não fazia quase nada. Tinha um texto, eu nem lembro dos textos de nada o que é feito. 
Não lembro. 

  

E pensar a prática apenas sob uma ótica teórica pode gerar inseguranças e 

conflitos profissionais. 

 

bom espera um pouco... tudo bem a gente estuda tudo isso, mas na hora da prática, chego lá 
e faço o que? O que eu faço? ” Essa que é a grande questão: “Eu estou preparada? Eu sei 
como preparar uma atividade para meus alunos?! Que atinja os objetivos que eu pretendo? E 
depois eu sei analisar se foi atingido ou se não foi atingido e até que ponto foi atingido? E a 
adequação disso para uma determinada faixa etária? 

 

 

4.4.2.3 Temáticas dos cursos de formação contínua 

  

A formação contínua da professora Sara deu-se, principalmente, a partir de 

inquietações suas com relação a atuações em sala de aula, como proceder e dar 

andamento ao processo de aprendizado de seus alunos. 

 

                                                             
29 Atual Ensino Fundamental. 
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(...)  o meu curso de formação continuada, na verdade... foi assim a partir da minha 
inquietação. De discutir essas questões todas (sobre educação e aprendizado). 

 

 Sara considera que sua primeira formação contínua se deu por conta de sua 

intensa participação, por muitos anos, em uma escola com projetos educacionais 

diferenciados para a época. 

 

(...) eu considero aquela escola como meu maior curso de formação continuada, porque lá a 
gente tinha uma prática de reflexão semanal, onde a gente discutia em grupo as nossas 
práticas, e individualmente, não só com a orientação educacional, mas com a orientação 
pedagógica também. Então aí você se molda. Se molda bem (...) no perfil da escola e da 
equipe (...) E eu trabalhei com ela praticamente 18 anos. Então assim, eu acho que a grande 
parte da minha formação se deu a ela. 

 

 Para Sara, a importância da formação contínua se dá pela necessidade de o 

professor, em especial em início de carreira, conseguir refletir sobre sua prática de 

modo a compreender o processo de aprendizagem que ocorre mediante suas 

intervenções. Para ela o professor precisa desenvolver a capacidade de analisar 

suas práticas e saber articular suas ações em sala de aula, ou seja, elaborar uma 

sequência didática coerente com as metas esperadas para a idade/série de cada 

aluno, levando sempre em consideração características individuais e do grupo de 

alunos. 

 Para ela, sua formação na Escola NH lhe proporcionou isso, de tal modo que 

terminou por tornar-se formadora também. 

 

(...) então assim... o que eu estou propondo?, como estou propondo?, por que estou 
propondo?, é adequado a essa faixa etária?, quais são as habilidades elencadas?, quais são 
os objetivos?, quanto eu consegui desses objetivos?, quais competências eu estou 
desenvolvendo nesse aluno? Então isso era muito discutido, eu acho que aprendi muito com 
elas lá. Tanto que depois eu dava cursos também, para formar outros educadores (...) 

 

 

4.4.3 A professora Rosa 

 

4.4.3.1 Percurso da formação inicial 

  

A professora Rosa tem formação inicial em Ciências da Natureza. Como 

sentiu maior interesse pela Matemática fez, pouco tempo depois, uma 

complementação nessa disciplina. Desde então leciona apenas Matemática nos 

Ensinos Fundamental e Médio.  
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 A professora, em diversos encontros, afirmou que, em geral, eram atribuídas 

a ela aulas no primeiro ano do Ensino Médio, por ser considerada uma série de 

“nivelamento”; a escola em que leciona costuma receber alunos das escolas 

próximas nessa etapa do ensino, compondo assim um grupo bastante heterogêneo 

no que diz respeito ao processo escolar e de aprendizado. 

Em sua formação inicial, Rosa considera que os estágios que realizou 

poderiam tê-la ajudado em seus primeiros anos em sala de aula se estes tivessem 

sido semelhantes ao estágio realizado em MAT1500. 

 

(...) eu acho que assim se os meus estágios tivessem sido igual ao MAT1500, acho que no 
primeiro ano não tinha sofrido tanto. 

 

 

 A professora considera-se preparada para a atuação em sala de aula hoje, 

mas isso devido à sua experiência em sala de aula com o passar dos anos e a seu 

olhar e interesse no desenvolvimento de sua prática profissional. 

 

Acho que foram os anos mesmos em sala de aula e vendo que assim... dar aula não é uma 
caixinha pronta. Tem época que você pega uma turma que tem conhecimento, tem época que 
você pega uma turma que não tem e é você quem vai ter que formar eles, mostrar esses 
caminhos. Mas não foi a faculdade em si, mas eu...  

 

4.4.3.2 O sentimento do que faltou: a busca por cursos de formação contínua 

  

Quando falamos de formação inicial, a professora Rosa argumenta que o que 

mais sentiu falta em sua formação como preparação para a prática profissional foi 

um olhar para o processo de elaboração e construção de uma aula. 

 

Mas fez falta (...) porque eu vou escolher as atividades? Eu vou escolher essa atividade, por 
que? Qual é a finalidade? Não é o fazer por fazer. Então isso faltou bastante. 

 

 Por ter uma formação inicial em Ciências da Natureza com complementação 

em Matemática, a professora procurou cursos de formação contínua no CAEM, onde 

teve informações sobre a disciplina MAT1500 e do curso de extensão ‘Ensinando e 

Aprendendo Matemática com Projetos’. 

 

Eu fiz primeiro Ciências, depois eu fiz a complementação em Matemática, porque eu me 
identifiquei mais. Depois eu fiz uns cursos de aperfeiçoamento no IME, foi lá que eu conheci o 
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Educador do CAEM. Ai o Educador falou assim “Você não quer participar do MAT1500?” Foi 
assim que eu conheci, porque até então eu não sabia que tinha.  

 

 A professora participou das disciplinas pela primeira vez no ano de 2012, 

quando foi convidada a integrar o grupo de pesquisa do projeto OBEDUC – Ensino 

de Matemática na Escola Elementar nos dois anos seguintes. 

 

(...) para mim era uma primeira experiência, porque essa ideia de projeto na escola, não 
funciona muito, porque eles (a equipe escolar: professores, coordenadores, diretores...) 
acham que projeto é só para sanar uma dificuldade e não tem uma continuidade...  

 

4.4.3.3 Temáticas dos cursos de formação contínua 

 

 A professora Rosa fez, ao longo de sua atuação profissional, diversos cursos 

de formação contínua. 

 

Eu fiz alguns aqui (USP), por exemplo, na psicologia que era a parte de jogos, como 
introduzir na sala de aula, como funcionava. Fiz vários do Estado que é essa parte de 
resgatar o aluno, a autoestima, a melhora do aprendizado. Mas assim, o que eu mais vi que 
ajudou mesmo em sala de aula foi o MAT1500. 

 

 Comenta que pensar o trabalho com projetos dentro do curso de formação 

contínua (MAT1500/extensão) foi fundamental para melhoria de sua atuação em 

sala de aula, pois estava acostumada a seguir as ordens da diretoria de ensino, o 

que segundo ela, nem sempre tem uma estrutura e um significado. 

 

É só, “ah, a diretoria de ensino mandou fazer, faz”. Não tem aquela coisa com sentido, de 
você ver a dificuldade, justificar... o que a gente tem aqui (em MAT1500). E o aluno 
desenvolver a coisa, não tinha nada de justificar, ele faz e acabou.  

 

Sua preocupação inicial era com o desconhecido, ou seja, com o fato de 

tentar algo que afetaria suas aulas e o aprendizado de seus alunos, visto que 

haveria a participação de estagiários, alunos da graduação, realizando atividades 

em suas turmas regulares. 

 

E ai eu vi e falei assim “Deixa eu ver mais um pouquinho como funciona.” Porque assim você 
vai de primeira instância assim, você tem meio receio porque afinal de contas você está 
formando uma pessoa, você tem que formar de forma certa...  Daí eu vi que até a maneira de 
dar aula mudei bastante, porque não tem mais isso de: pego o exercício e pronto! Não! 
Vamos sentar, vamos ver as dificuldades que tem. Sabe a construção do passo a passo? 
Então o MAT1500 me serviu muito e até falo para o pessoal “Gente faz para vocês verem 
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como que é realmente um projeto, o desenvolvimento, a preparação das atividades, como é 
feito.” Mas o pessoal... 

 

4.4.4 A professora Maria 

 

A professora Maria não participou de entrevistas. Sendo assim, traçaremos 

seu perfil com base em relatos de estagiários bolsistas do OBEDUC e registros de 

observação de aulas da disciplina MAT1500 e das sessões de análise de práticas. 

A professora Maria tem tido participação em diversas atividades do CAEM, 

participou do projeto da OBMEP durante quatro anos. Atuou como supervisora de 

estágios na disciplina MAT1500 desde 2012.  

No primeiro encontro, na disciplina de MAT1500 em 2013, a professora Maria 

falou sobre seus alunos, apresentou sua turma de nono ano do Ensino 

Fundamental:  

 

... eles não sabem nada, não têm interesse. Tem só uns três ou quatro ótimos, medalhistas 
da OBMEP...  

 

Em relatório de estágio da aluna L, da disciplina MAT1500 no ano de 2013 e 

bolsista do OBEDUC, encontramos o trecho seguinte sobre a professora Maria:   

 

A professora da turma nos aponta os melhores alunos. Segundo ela, na turma, existem desde 
alunos nota 10 até alunos ditos analfabetos. Os bons alunos apontados são apenas três. 

 

O grupo que fez estágio da disciplina MAT1500 com a professora Maria em 

2013 propôs-se a motivar e envolver, no projeto, os alunos considerados ruins pela 

professora. “A intenção do grupo é realizar atividades que todos possam participar 

igualmente durante o desenvolvimento dos objetivos do projeto” (relato da aluna L). 

No segundo encontro, ainda em 2013, a mesma aluna L declarou: “a 

professora não põe fé no nosso trabalho. Ela quer que a gente ajude só os bons!”. 

O início de 2013 foi difícil para os trabalhos com o grupo de estagiários da 

professora Maria, sendo necessária a intervenção da coordenadora e professora da 

disciplina para pedir paciência a todos e propor soluções para os conflitos.  

A aluna L relata ainda uma desconsideração pelo trabalho com MAT1500 por 

parte da professora Maria ao apresentar um convite, por email, para que eles 

aplicassem um projeto que ela já tinha pronto. 
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“...olha eu já tenho pronto um projeto sobre o PI, não serve?” (mensagem de email da 
professora Maria aos estagiários de MAT1500, turma de 2013) 

  

Sua descrença no trabalho com projetos não foi declarada apenas para os 

estagiários. Também em reunião das sessões de análise de práticas, ao ser 

questionada sobre a elaboração de um projeto autoral, em junho de 2014 a 

professora relata:  

 

... eu só vim mesmo porque um educador do CAEM falou para eu participar, mas não acredito 
que esse negócio de projeto funcione. Meu método é GLS: giz, lousa e saliva.  
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5 METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS DE PESQUISA 

 

Na pesquisa de campo empreendida o enfoque foi a participação, durante os 

anos de 2013 e 2014, de um grupo de quatro professoras em atividades de 

formação contínua realizadas no Instituto de Matemática e Estatística. No período, 

observamos a atuação dessas professoras na disciplina de extensão ‘Ensinando e 

Aprendendo Matemática com Projetos’, na qualidade de supervisoras de estágios e 

bolsistas do projeto “Ensino de Matemática na Escola Elementar”, desenvolvido 

dentro do programa OBEDUC.  

Nosso interesse pelo curso de extensão justifica-se por se tratar de atividade 

de formação contínua que foge do padrão de cursos, de curta ou longa duração, em 

que o foco se concentra na apresentação de conteúdos específicos, sem 

preocupação com as reais necessidades dos professores. Em tal curso de extensão, 

que ocorre simultaneamente à disciplina de graduação MAT1500, professores da 

rede pública de ensino atuam como supervisores de projetos elaborados por 

estudantes de graduação. Em um mesmo processo cooperativo entre universidade e 

escolas de Educação Básica articulam-se a formação inicial e a formação contínua.  

 Neste trabalho investigamos o processo de formação por que passou o grupo 

de quatro professoras cujos perfis foram delineados na seção 4.4, com intenção de 

observar as eventuais mudanças em suas práticas na profissão ao longo desse 

processo. 

  O contexto da investigação realizada e os instrumentos utilizados para coletar 

dados classificam-na como pesquisa de cunho qualitativo e entendemos que o 

estudo de caso é a metodologia mais adequada para relatar e analisar o processo 

de pesquisa desenvolvido. 

     

... em educação as coisas acontecem de maneira tão inextricável que fica difícil isolar as 
variáveis envolvidas e mais ainda apontar claramente quais são as responsáveis por 
determinado efeito. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 3) 

 

Uma situação de pesquisa em educação pode ser melhor compreendida no 

contexto em que está inserida, o que torna possível uma análise dentro de uma 

perspectiva real e completa. Deste modo, realizamos nossa pesquisa dentro da 

disciplina de extensão visando a entender quais são as variáveis de interesse e 
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quais seus efeitos a partir da perspectiva das professoras envolvidas na situação da 

pesquisa, considerando o maior número de pontos de vista relevantes.  

Na pesquisa qualitativa em educação é necessário coletar e analisar vários 

tipos de dados para se entender a dinâmica da situação em foco e seus possíveis 

efeitos dentro do contexto educacional estudado.   

Lüdke e André (1986), com base em discussões de Bogdan e Biklen (1982)30 

sobre o assunto, apontam o que chamaram de cinco características básicas que 

configuram a pesquisa qualitativa em educação. São elas:  

 

 A pesquisa qualitativa supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o 
ambiente e a situação que está sendo investigada, via de regra através do trabalho 
intensivo de campo. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 11) 

 Os dados coletados são predominantemente descritivos. (Lüdke e André, 1986, p. 12) 

 A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. (LÜDKE; ANDRÉ, 
1986, p. 12) 

 O “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial 
pelo pesquisador. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 12) 

 A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. (...). Os pesquisadores não se 
preocupam em buscar evidências que comprovem hipóteses definidas antes do início dos 
estudos (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 13) 

  

Este trabalho enquadra-se nessas características, pois a pesquisa 

desenvolveu-se a partir das observações feitas no projeto OBEDUC – Ensino de 

Matemática na Escola Elementar, ambiente de formação contínua das quatro 

professoras, ou seja, “os problemas são estudados no ambiente em que eles 

ocorrem naturalmente, sem qualquer manipulação intencional do pesquisador” 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.11).  

Todo o “material obtido nessas pesquisas é rico em descrições de pessoas, 

situações, acontecimentos” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.12). Para a coleta, registro e 

análise de dados, utilizamos entrevistas e suas transcrições, depoimentos e 

colocações feitos pelas professoras, anotados ou gravados em áudio durante os 

vários encontros, fotografias, registros escritos das professoras (projeto próprio), dos 

graduandos (relatório de projeto e de visitas) e dos alunos da Educação Básica onde 

os projetos foram aplicados (vários registros de atividades). 

 Quando nos propusemos a estudar o processo de formação contínua vivido 

pelas professoras nosso interesse era verificar como, na prática dessas professoras, 

                                                             
30 BOGDAN, R. e BIKLEN, S. K.. Qualitative research for education. Boston, Allyn and Bacon, Inc., 

1982. 
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essa formação poderia influenciar suas atividades e seu processo de reflexão sobre 

as situações de sala de aula. 

E, justamente, “ao considerar os diferentes pontos de vista dos participantes, 

os estudos qualitativos permitem iluminar o dinamismo interno das situações, 

geralmente inacessíveis ao observador externo” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.12). Isso 

porque são justamente esses diferentes pontos de vista que, muitas vezes, são 

apenas compreendidos dentro do contexto no qual estão inseridos, ou seja, não 

podendo ser percebidos por meio de uma resposta analítica pontual e clara. É o 

conhecer que está presente nas relações interpessoais, subjacente ao processo de 

registro e pesquisa científica desenvolvida. 

Por fim, mesmo não tendo as questões da pesquisa totalmente definidas 

desde o início, corroborando com Lüdke e André, isso não significa não ter claro um 

contexto teórico que oriente a coleta e análise de dados. Buscávamos indícios de 

mudança na prática dessas professoras, principalmente no que se refere ao 

surgimento de um perfil profissional reflexivo. Sendo assim todas as ações foram 

conduzidas de modo a promover situações em que fosse possível reconhecer essas 

características. 

 

5.1 Metodologia de pesquisa qualitativa: Estudo de Caso 

  

O estudo de caso é metodologia adequada para descrever e analisar 

pesquisas em que o investigador é confrontado com situações complexas e de difícil 

identificação de variáveis consideradas importantes. Ou, ainda, quando o objetivo é 

descrever ou analisar fenômenos de modo a apreender sua dinâmica ou a dinâmica 

de seu processo. 

O estudo de caso também se caracteriza por ser um método específico de 

pesquisa de campo, com investigações de fenômenos à medida que ocorrem, sem 

qualquer interferência significativa do investigador. 

Para Ponte (2006, p.2) o estudo de caso “é uma investigação que se assume 

como particularista”, ou seja: 

 

... que se debruça deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou 
especial, pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais 
essencial e característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global de um certo 
fenômeno de interesse. (PONTE, 2006, p.2) 
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Para Lüdke e André (1986, p.18), “o estudo de caso visa à descoberta”. 

 
Mesmo que o investigador parta de alguns pressupostos teóricos iniciais, ele procurará se 
manter constantemente atento a novos elementos que podem emergir como importantes 
durante o estudo. O quadro teórico inicial servirá assim de esqueleto, de estrutura básica a 
partir da qual novos aspectos poderão ser detectados, novos elementos ou dimensões 
poderão ser acrescentados, na medida em que o estudo avance. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, 
p.18) 

 

Segundo Yin (2010), a metodologia de pesquisa denominada estudo de caso 

é adequada quando: as questões “como” ou “por que” são propostas; o investigador 

tem pouco controle sobre os eventos; e o enfoque está sobre um evento 

contemporâneo no contexto da vida real. 

 Consideramos tal metodologia de pesquisa adequada a este trabalho, visto 

satisfazer todos e cada um desses tópicos destacados por Yin (2010).  

Primeiro, porque as questões colocadas inicialmente são: 

 Como a formação contínua pode contribuir para o surgimento ou 

desenvolvimento do profissional reflexivo de sua prática? 

 Como a participação em cursos de formação contínua pode refletir em 

mudanças significativas na atuação em sala de aula dos professores? 

 

Segundo, porque na condição de pesquisadores/investigadores tivemos 

pouco controle sobre os eventos estudados: 

 A proposta de contribuição dos professores na elaboração dos projetos 

de ensino desenvolvidos pelos graduandos matriculados na disciplina 

MAT1500 sob sua supervisão e em acordo com suas próprias escolhas 

dos conteúdos trabalhados, ou seja, o tema do projeto a ser 

desenvolvido pelos estagiários era definido pela professora; as 

atividades e todo o processo ocorrido a partir delas não estavam sob 

nosso controle; no máximo conseguíamos sugerir ou orientar os 

caminhos para o desenvolvimento e a elaboração. 

 Discussão nas sessões de análise de práticas sobre um tema 

específico, mas desenvolvido a partir da interpretação que cada uma 

das professoras teve sobre as perguntas colocadas inicialmente. 

 Projeto próprio de ensino e a tarefa desenvolvida, onde cada 

professora escolheu o tema, escreveu e aplicou seus projetos, sem 

nossa interferência. 
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Por fim, com relação ao enfoque do trabalho estar relacionado a um 

fenômeno contemporâneo, no contexto da vida real, temos questões relacionadas à 

formação contínua do professor, uma necessidade básica das políticas educacionais 

atuais no Brasil. 

Além de todos esses pontos, ainda temos a questão de que existem, neste 

estudo, muito mais variáveis de interesse do que meios para obter os dados 

necessários a uma análise ou descrição/percepção de uma situação. 

 

5.2 Conjunto de dados 

 

Para tentar responder às perguntas e descrever um cenário sobre a atividade 

de formação contínua que nos propusemos estudar, utilizamo-nos de diversos meios 

de coletas de dados, a saber: 

 

 Entrevista Final, com cada uma das professoras participantes versando 

sobre os diversos pontos de interesse da pesquisa.  

 Projetos de ensino, desenvolvidos por cada professora, como parte do 

projeto OBEDUC – Ensino de Matemática na Escola Elementar, e que 

foram fundamentais para identificar algumas das mudanças ocorridas 

ou descrever o perfil profissional de cada uma delas. 

 Relatórios de visitas do pesquisador. 

 Relatórios de visitas dos alunos graduandos participantes da disciplina 

de MAT1500 nos anos de 2013 e 2014. 

 Observações e registros de acompanhamento das aulas de MAT1500 

nos anos de 2014 e 2015. 

 Observações e registros de acompanhamento das “sessões de análise 

de práticas” no ano de 2014. 

 

A maior parte da coleta de dados ocorreu nos ambientes de formação 

contínua dessas professoras; a disciplina de extensão ‘Ensinando e Aprendendo 

Matemática com Projetos’ e o Projeto OBEDUC – Ensino de Matemática na Escola 

Elementar, com suas sessões de análise de práticas e projetos desenvolvidos. 
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Relatórios de visitas, tanto do pesquisador quanto dos alunos de graduação, 

foram realizados a partir de visitas às escolas em salas de aula de cada uma dessas 

professoras. 

A entrevista final foi realizada no primeiro semestre de 2015, no IME-USP, 

com o objetivo de obter depoimentos sobre a formação desenvolvida e a percepção 

de cada professora sobre esse processo. 
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6 RELATÓRIO DO ESTUDO DE CASO 

 

  A unidade de análise do caso em estudo neste trabalho é o processo de 

formação contínua por que passaram quatro professoras participantes do projeto 

Ensino de Matemática na Escola Elementar, do programa Observatório da 

Educação, nos anos de 2013 e 2014. Neste capítulo, relatamos os dados coletados 

tendo em mente a pergunta fundamental de nosso estudo:  

 

Em que medida a participação nas atividades de formação contínua, promovidas no projeto 
contribuiu para favorecer o desenvolvimento de um perfil profissional reflexivo nos sujeitos de 
nossa pesquisa?  

 

Para selecionarmos adequadamente os dados a serem analisados, 

inicialmente direcionamos nossa atenção para a eventual presença de prática 

reflexiva anterior à nossa investigação de campo e, em seguida, para os principais 

tópicos discutidos no processo de formação contínua em foco: avaliação, 

planejamento, comunicação entre professor e aluno e, finalmente, o trabalho 

individual com projetos. 

Há que destacar o fato de que, apesar dos diferentes perfis profissionais e 

dos diferentes processos de formação inicial por que passou cada uma das quatro 

professoras, todas, sem exceção, têm procurado formação contínua por vontade 

própria.  

 A participação no curso de extensão ‘Ensinando e Aprendendo Matemática 

com Projetos’ não foi a primeira experiência dessas professoras em cursos de 

formação contínua e, além disso, a aceitação do convite de educadores do IME-

USP, para participação na disciplina, bem como para participar do OBEDUC, 

ocorreu voluntariamente. 

Ana e Rosa são professoras com perfis e percursos profissionais diferentes 

uma da outra. No entanto, ambas sempre participam de cursos de formação 

contínua. 

Ana procura cursos de formação contínua para sanar eventuais dúvidas 

conceituais que possua, ou ainda para encontrar mecanismos diferentes para 

apresentar um mesmo conteúdo de forma que o aluno aprenda o que se pretende 

ensinar.  
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Uma questão que não estou conseguindo resolver ou que não estou conseguindo ser clara, 
sinto que alguma coisa me falta, alguma coisa que eu são sei ou que não está muito clara e 
que muitas vezes eu não sei exatamente onde procurar. Muitas vezes você procura em um 
livro, mas não é bem aquilo que você imaginava. Aí, de repente, quando você faz um curso 
de formação você consegue, nem sempre exatamente aquilo que procurava, mas uma forma 
de se ter mais clareza sobre determinado conhecimento. (Professora Ana) 
 

Rosa, com argumentos diferentes, mas ainda assim com uma mesma 

preocupação: possuir os conhecimentos certos e as melhores estratégias de ensino 

que favorecem o aprendizado e a formação escolar do aluno. 

 

Eu fiz primeiro Ciências, depois eu fiz a complementação em Matemática, porque eu me 
identifiquei mais. Depois eu fiz uns cursos de aperfeiçoamento no CAEM. Foi lá que eu 
conheci o educador do CAEM, que falou assim “Você não quer participar do MAT1500?” Foi 
assim que eu conheci, porque até então eu não sabia que tinha. Aí eu vim para o MAT1500. 
E a primeira experiência, para mim era uma primeira experiência, porque essa ideia de 
projeto na escola, não funciona muito, porque eles acham que projeto é só para sanar uma 
dificuldade e não tem uma continuidade... A diretora de ensino mandou fazer, faz... não tem 
aquela coisa com sentido de você ver a dificuldade, justificar... o que a gente tem aqui. (...). E 
ai eu falei assim “Deixa eu ver mais um pouquinho como funciona”. Porque assim você vai de 
primeira instância, você tem meio receio porque afinal de contas você está formando uma 
pessoa, você tem que formar de forma certa. (Professora Rosa) 

  

 Sara é reconhecida, pela coordenação de sua escola, como uma profissional 

com experiência suficiente para servir de modelo para seus colegas.   

 

Para mostrar, inclusive para outros professores, como é que eu trabalho com essas coisas, 

porque eles têm muitas dificuldades. (...) agora eles vêm... a coordenadora de uma área vem 

todo dia porque ela quer que os professores das outras áreas tenham um estilo que nem o 

meu, tenham a minha prática. Ela quer que eles parem e estudem a minha pratica sempre. 

Embora haja muitas vezes isso, os professores não querem saber. (Professora Sara) 

 

Sara considera-se uma professora formadora, na medida em que se sente 

segura para discutir sobre práticas em sala de aula, montar propostas de ensino, 

orientar quanto à organização e uso do tempo em sala de aula. Sara aceitou o 

convite para participar da disciplina como uma oportunidade de auxiliar na formação 

de futuros professores, estagiários em fase de formação inicial na graduação.  

 

Na verdade, participar da disciplina (...) quem me convidou foi o educador do CAEM(...) para 
vir para cá pra, pra na verdade trabalhar mesmo com a formação de professores... No 
seguinte sentindo, de eu levar alunos aqui do último ano (...) pra fazer o estágio... Pra discutir 
a questão das práticas, montar propostas para os alunos (da Educação Básica). Trabalhar em 
cima das habilidades e competências. (...) Então como é que eu trabalho, como é que eu 
tenho essa percepção da temporalidade, o que cabe nesse tempo. Que assim, ensinar o 
aluno também a trabalhar em X tempo é importante sabe (...) aprender a se organizar... para 
estudar... é importante isso. Isso é uma das coisas que eu discuto bastante, com os meninos 
que foram fazer estágio lá. (Professora Sara)  
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E Maria procura por atividades de formação contínua, aparentemente por uma 

necessidade de obter certificados de conclusão de cursos para processos de 

evolução funcional. 

 

... faço parte de projetos da OBMEP, já fiz muitos cursos de formação continuada e sempre 
estou fazendo novos cursos, eles contam ponto para evolução funcional... mas nada do que 
vejo nesses cursos pode ser usado em sala de aula. São atividades muito legais, mas que 
não funcionam na prática, pois em sala de aula o professor está sozinho. (Professora Maria) 

 

 Sara e Maria, de algum modo, encararam sua participação no curso de 

formação contínua ligada a MAT1500 como tendo principal função auxiliar a 

formação inicial dos alunos da graduação. A professora Maria justificou, em nossos 

encontros, que sua participação na disciplina era para que os graduandos tivessem 

onde realizar seus estágios da disciplina de MAT1500. 

 

6.1. Sobre avaliação 

 

Discutir avaliação é fundamental quando se trabalha com projetos. Uma das 

etapas mais importantes do desenvolvimento de um projeto de ensino é pensar 

como será a avaliação. Ou seja, como, a partir do que foi feito em sala de aula, 

podemos verificar o aprendizado dos alunos? Quais as formas de avaliação? Quais 

os registros necessários? 

Na disciplina o grupo de alunos e professores são convidados a discutir o 

tema a partir da leitura de textos específicos. 

Um dos textos trabalhados é “Avaliação e Educação Matemática” de Paulo 

Abrantes (1995)31. Apesar do momento de aula dedicado à discussão do assunto, 

por considerarmos fundamental para o aperfeiçoamento da prática profissional e por 

ser de grande interesse das professoras, o mesmo assunto também foi abordado em 

algumas de nossas sessões de análise de práticas.  

Apresentamos o relato de uma das discussões sobre o assunto, que ficou 

marcada, principalmente porque avaliação não era o tema da reunião. 

No início de cada sessão de análise de práticas um tema de interesse de 

todos era lançado e as discussões seguiam livremente no grupo com interferência 

mínima da coordenação ou das mestrandas.  

                                                             
31 ABRANTES, P. Avaliação e Educação Matemática. Publicação: GEPEM, UFRJ, 1995. 
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Em uma sessão em que se pretendia discutir sobre os processos de 

argumentação, validação e prova na Matemática escolar, tema de pesquisa de uma 

das mestrandas da equipe, o assunto foi desviado logo no início.  A professora Sara 

tomou a palavra dizendo que não gosta da palavra ‘prova’, que prefere avaliação. 

 

A prova sempre me dá a sensação de que alguém tem que provar alguma coisa para mim. E 
eu não quero que ninguém me prove nada... Eu acho que quando eu estou avaliando... 
avaliando etapas, processos... Então assim, dentro das habilidades que eu procurei 
desenvolver para formar determinada competência lá na frente. Cada um compreende em 
determinado momento, aprende determinada coisa... As pessoas não são iguais... Então eu 
acho que avaliar, você avalia processo... Então dependendo de como eu monto essa 
questão... e eu acho que tudo depende de como eu monto essa avaliação. (professora Sara)  

 

A partir dessa primeira interferência toda a discussão encaminhou-se para o 

tema avaliação.   

A professora Sara, para dar exemplo do que seria uma avaliação, contou um 

episódio que enfrentou em sala de aula. Havia proposto a seguinte questão a seus 

alunos: identifique o valor de x, tal que 10x = 100. 

Como uma aluna alegou não haver entendido a questão e que, portanto, não 

sabia resolvê-la, a professora Sara decidiu auxiliá-la no processo de aprendizado e 

resolução da questão. 

 

Aí eu falei o seguinte, Babi o que eu faço aqui com esse ‘100’?... eu tenho uma potência. 
Qual é a base? Ela responde: a base é 10... Qual é o expoente? Ela responde: é x... Muito 
bem, do outro lado você tem o ‘100’, então vamos pensar juntas. Quantos dez tem no cem? 
Aí ela falou assim: 10. Aí eu perguntei como? E ela disse, 10, 20, 30,... e aí eu, ahh... ela está 
somando dezena com dezena, legal. Então se você somou de dez em dez, quantos dez 
tinha? E ela: dez. Aí eu falei, então você tem dez vezes o dez. Se você fizer dez vezes dez, 
quanto tem? E ela: dá cem. (relato professora Sara) 
  

 

Sara argumenta que esse tipo de interlocução professor/aluno é avaliação, 

pois ela consegue acompanhar o processo pelo qual caminha o aluno em seu 

aprendizado. No entanto ela continua relatando a situação: 

 

Aí eu falei, agora escreve isso pra mim, e ela escreveu... o que ela escreveu? Ela escreveu 
1010! Aí eu que fiquei sem entender. O que rolou na cabeça dela? Porque ela fazendo junto 
comigo foi respondendo corretamente, embora ela fizesse primeiro por adição, mas depois 
ela conseguiu fazer pela multiplicação. Mas assim... (relato professora Sara) 
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Em seguida a professora Maria afirmou que “o raciocínio da aluna está 

correto, o que ela está errando é a escrita”. Mas não conseguiu, junto com a 

professora Sara, entender o motivo. 

Como Ana e Rosa não se manifestaram, a coordenadora do projeto OBEDUC 

interferiu para chamar a atenção das professoras para o fato de que a aluna está 

fazendo confusão entre multiplicação e potência na hora da escrita, erro esse, que, 

por sinal, é muito comum entre os alunos que apenas memorizam procedimentos. 

Para determinar o valor de uma potência, muitos alunos simplesmente multiplicam 

erroneamente a base pelo expoente, como fez a aluna na situação descrita pela 

professora Sara.  

 Contrariando o que havia dito antes sobre avaliação como um processo e 

que, segundo seu exemplo, ocorre de forma oral, a professora Sara afirmou que “a 

avaliação não é oral, ela é escrita”. E novamente há uma interferência da professora 

Maria que discorda.  

 Maria cita o exemplo de um aluno seu, do 9° ano, que é disléxico. Segundo 

ela, a organização escrita do aluno é um problema e que se ela o avaliar assim 

nunca terá registros satisfatórios de seu aprendizado. No entanto, se ela conduzir 

questionamentos semelhantes aos do exemplo da professora Sara ele responde 

corretamente, mostrando assim que está acompanhando os conceitos trabalhados 

em sala e aprendendo de forma satisfatória. 

 Com esse exemplo a professora Sara levanta um problema sobre a inclusão 

e a forma como a questão é tratada nas escolas. Segundo ela, não há um olhar 

diferenciado e muitas vezes estudantes com problemas de escrita como o aluno da 

professora Maria, mas que ainda assim apresentam um bom aprendizado, são 

submetidos a um mesmo processo de avaliação institucional, sempre na forma 

escrita, e que acabam por mascarar os reais problemas do aluno, da turma e da 

escola com índices de aprendizagem baixos, mas que nem sempre são os reais. No 

caso do aluno da professora Maria, ele não apresenta insuficiência de conteúdos e 

defasagem na aprendizagem, mas numa avaliação escrita essas características não 

seriam visualizadas, ao contrário, seus problemas em expressar suas ideias e 

resoluções de forma escrita o classificariam como um aluno com rendimento escolar 

abaixo do esperado. 
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Sobre avaliação a professora Maria faz ainda o seguinte relato: 

 

Eu faço uma avaliação diária. Eu tenho uma nota só de visto de caderno. Então eu tenho um 
carimbinho que muda o datador e vou dando os carimbos... Um se simplesmente copiou, 
outra se ficou quietinho na aula e oito se faz lição de casa, porque lição de casa é importante. 
Cada participação, respondeu... aí eu vou lá e coloco o carimbo. Ou seja, eu já estou 
avaliando, só que em vez de ficar marcando um maisinho ou vou e coloco um carimbo ali. Aí, 
de repente eu pergunto uma coisa e a resposta demora uns cinco minutos... vamos gente... e 
vou puxando pra ver se sai a resposta. De repente sai a resposta, aí eu... nossa, isso aqui 
vale um monte, aí eu coloco dez carimbos. Quer dizer, ali no caderno está toda a avaliação. E 
quando chega o fim do bimestre eu fico louca, levo uns dois dias contando carimbo. Tem 
alunos que tem mais de duzentos carimbos em dois meses. Mas daí o que que eu faço? 
Quem tem o máximo ganha um chocolate... é aquela briga: “eu é que vou ganhar o 
chocolate”... quer dizer, eu motivo eles a estudarem. E quem tem mais carimbo ganha dez e 
depois vou fazendo a proporção. É uma forma de avaliar. Eu não estou colocando questão 
nenhuma, mas é o dia a dia que está ali e é o que eu acho que mais vale.  

 

Também sobre avaliação a professora Ana comenta: 

 

A prova é uma coisa pra mim... eu não ajudo o aluno, eu não deixo ele consultar. As vezes eu 
me decepciono... Eles não vão bem apesar de a gente ter trabalhado tanto (...) Outra 
avaliação que eu faço, eu não chamo de prova, mas é no dia a dia mesmo, quando eles estão 
fazendo exercícios, que nesse bimestre foi em dupla... eu olho todo dia e transformo isso 
numa nota no final do bimestre. Eu olho o caderno, porque eu gosto de ver a resolução do 
aluno e, porque as vezes eu vejo um erro recorrente, aí paro a aula e explico. Isso é uma 
avaliação também. (...) o que interessa pra mim é que eles façam. (...) As questões são 
sempre de dois tipos: exercícios de cálculo de fixação e situação problema. 

 

 6.2. Sobre práticas em sala de aula. 

  

Das situações de sala de aula que estão mais ligadas às ações e práticas do 

professor e cujas mudanças poderiam refletir mais diretamente na melhoria do 

aprendizado dos alunos e numa prática profissional reflexiva, escolhemos duas: o 

planejamento (anual e de cada aula) e as perguntas e interferências dos alunos 

durante as explicações. 

 Escolhemos o planejamento, por o considerarmos uma ação imprescindível 

para a realização de um processo de ensino e aprendizagem significativo. Assim, 

quando falamos de práticas em sala de aula e do processo de ensino e 

aprendizagem, não podemos ser insensatos e deixar de pensar previamente sobre 

cada ação desse processo com qualidade, racionalidade e estabelecendo objetivos 

específicos.  

 Já as perguntas, colocações dos alunos e seus erros, por considerarmos 

suas ocorrências como sendo momentos fundamentais para o desenvolvimento do 
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processo de reflexão sobre a prática. É ao refletir sobre a dúvida de um aluno que o 

professor tentará encontrar novos meios e novas alternativas para fazê-lo 

compreender cada conceito.  

 

...Todo professor deve..., considerando todas as imperfeições na compreensão do aluno não 
como um defeito do aluno, mas como um defeito em sua própria instrução, empenhar-se para 
desenvolver em si mesmo a habilidade de descobrir novos métodos. (TOLSTOY, 1861/1967, 
p.57-58 apud SCHÖN, 2000, p.89)32 

 

6.2.1. Planejamento 

 

Planejamento foi tema de três sessões de análise de práticas. A leitura dos 

textos “Educação: projetos e valores” do professor Nílson José Machado (2000) e 

“Trabalho de projecto e aprendizagem da Matemática” de Paulo Abrantes (1995)33 

geraram uma discussão sobre as diferenças entre planejar, projetar e sonhar. As 

professoras tiveram a oportunidade de apresentar suas visões sobre o tema e relatar 

como realizavam seus planejamentos escolares. 

 O planejamento escolar é fundamental para garantir o sucesso do processo 

escolar. Os momentos de planejamento são fundamentais para se discutir as 

necessidades da escola e dos alunos, visando a oferecer um ensino adequado à 

realidade de cada comunidade escolar.  

 

Para oferecer um ensino adequado às necessidades de seus alunos, a escola precisa saber 
o que quer, envolvendo a equipe e a comunidade na definição das metas. (BRIZA, 2005) 
 
O planejamento serve como roteiro para os professores, permitindo aplicar no dia-a-dia a 
linha de pensamento e ação da proposta pedagógica (ILZA MARTINS SANT'ANNA apud 
BRIZA, 2005)34 

 

O planejamento anual é um documento escolar obrigatório, que deve ser 

realizado pelos professores e entregue todo início de ano em todas as escolas. 

Atualmente há uma enorme preocupação de escolas e diretorias de ensino para que 

este documento seja redigido seguindo algum padrão de qualidade.  

 

                                                             
32 TOLSTOY, L. N. On teaching the rudimentos. In WEINER, L. (org.), Tolstoy on education. Chicago: 

University of Chicago Press, 1967. (Originalmente publicado em torno de 1861) 
33 ABRANTES, P. Trabalho de projecto e aprendizagem da Matemática. In: Avaliação e Educação 

Matemática. Publicação: GEPEM, UFRJ, p. 60-68, 1995. 
34 Comunicação oral. 
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Manter a proposta pedagógica e o planejamento escolar atualizados é a recomendação feita 
pela educadora Madalena Freire, de São Paulo. "Tanto a proposta como o planejamento são 
processuais e devem correr em paralelo com a construção do conhecimento", diz ela. Isso 
impede que os dois documentos se transformem em instrumentos engavetados, só revistos 
no fim do ano. Essa burocratização leva muitos professores a considerar ambos como 
desnecessários e inviáveis. (BRIZA, 2005) 

 

No entanto, diante das situações de sala de aula e das inúmeras atividades 

que compõem o trabalho de um professor, o planejamento escolar é visto, por 

algumas escolas e alguns professores, apenas como instrumento burocrático. De 

fato, houve declarações nesse sentido entre nossos sujeitos de pesquisa. 

 

 Planejamento é só burocracia para ‘inglês’ ver. (Professora Maria)   

 

... um planejamento que às vezes acontece na escola e que você fica seis horas de manhã 
ouvindo palestra e quando chega (...) na última hora ela dá um papel e pede para você 
preencher. Não dá para você fazer uma coisa de qualidade ali, então você realmente vai 
preencher aquela tabelinha (...). Não é uma coisa pensada, porque você não teve tempo para 
pensar. (Professora Ana) 

 

Além disso, algumas professoras elaboram seus planejamentos segundo o 

que acreditam ser o esperado por seus coordenadores e diretores nas escolas, mas 

terminam por ignorá-lo realizando ações em sala de aula contrárias àquilo que foi 

registrado. 

 

“Eu coloco no diário o que eles querem que eu coloque, mas a minha aula nem sempre é 
aquela. Os alunos nem sempre têm pré-requisitos para seguir aquele conteúdo e preciso 
explicar coisas de séries anteriores... e diário, ninguém lê, é só burocracia da escola.” 
(Professora Maria) 

 

 Acreditamos que o planejamento anual é só o início, uma ideia mais ampla de 

todo o processo educacional a ser desenvolvido durante o ano letivo e que se torna 

real nas ações diárias da sala de aula. Cada aula deve ser planejada, de modo 

sequencial e ordenado, para atingir pequenos objetivos estipulados dentro do 

planejamento anual. 

 É nesse ponto que encontramos um problema. Quando um professor não se 

preocupa em organizar as atividades de uma aula, mesmo que esse professor 

possua anos de experiência em sala de aula, suas aulas acabam sempre por tomar 

uma mesma forma, nunca apresentando um projeto ou mesmo uma atividade 

diferenciada pelo simples fato de que pensar diferente requer algum tempo e alguma 

dedicação. Os relatos das professoras Sara e Maria exemplificam essa situação. 
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...eu tenho 2 minutos para preparar as aulas sempre, no máximo. Não tenho mais muito 
tempo para fazer, infelizmente! É logico que tem momentos que eu posso dar uma 
pesquisada, uma olhada, ver se tem outro tipo de proposta. Eu não tenho tempo de ver livro 
didático. Quer dizer, eu vejo assim quando a gente vai adotar um livro para a escola (...) 
porque assim, está mais próximo da sequência curricular que eles querem e está melhor 
elaborado. (Professora Sara)  

 

Eu preparo a aula no caminho de casa para a escola. De cabeça mesmo! Vou lembrando o 
que já fiz e penso o que precisa vir depois. (Professora Maria) 

 

 O hábito de não preparar cada aula, mesmo por um professor com anos de 

experiência no trabalho em sala de aula, pode apresentar muitos problemas que 

prejudicam o processo de aprendizado dos alunos. 

 

... tem material que não tive tempo de ler (...). De planejar. Eu bato o olho e falo: “Ah eu acho 
que isso aqui é interessante, vou fazer, nós vamos fazer isso aqui agora!” Eu faço com eles 
na hora! (...) Mas, por exemplo, de repente, esse material tem problemas que eu não vi antes 
e isso eu não acho legal (...) Daí o aluno fala: “mas a resposta é tanto, e a gente fez e não 
dá”. Ai a gente foi ver com calma e tal, e tinha um erro mesmo. (professora Sara) 

 

... a gente vai dar sequência aos exercícios do livro, isso aqui tudo é exercício básico, você 
acha que eu tive tempo de olhar? E de resolver o exercício? (...) Eu não tive esse tempo, 
porque simplesmente não dá mais! (...) Eu não durmo mais, não tenho mais tempo! 
(professora Sara) 

 

É evidente a importância que o planejamento de cada aula tem para o bom 

desenvolvimento do processo de ensino desenvolvido na escola. Além disso, o 

planejamento está intrinsecamente ligado ao processo de comunicação entre 

professor e aluno. 

 

Para planejar, (...), é importante cada professor dominar o conteúdo de sua matéria - mas 
isso de nada valerá se ele não escutar os alunos e não valorizar o que já conhecem. O 
professor deve sempre se perguntar: o que meus alunos já sabem? O que ainda não 
conhecem? O que, como e quando ensinar? Onde ensinar? Com base nas respostas, ele 
propõe atividades que façam sentido para os estudantes. (BRIZA, 2005) 

 

6.2.2. Comunicação professor/aluno 

 

O processo de interação entre aluno e professor, em particular o que ocorre 

durante as explicações e apresentações de conteúdos; as dúvidas, as colocações e 

as interferências que o aluno faz têm potencial para promover, no professor, uma 

reflexão sobre seus próprios conceitos e domínio dos conteúdos. 
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Um professor reflexivo tem a tarefa de encorajar e reconhecer, e ao mesmo tempo dar valor à 
confusão dos seus alunos. Mas também faz parte das suas incumbências encorajar e dar 
valor às suas próprias confusões. Se prestar a devida atenção ao que as crianças fazem, 
então o professor também ficará confuso. E se não ficar, jamais poderá reconhecer o 
problema que necessita de explicação. (SCHÖN, 1997, p.85) 

 

A seguir apresentamos um episódio, ocorrido em uma de nossas sessões de 

análises de práticas, em que a professora Maria falou de dificuldades de uma aluna 

e de sua visão acerca dessa situação. Além da coordenadora e das mestrandas, 

estavam presentes à reunião as professoras Maria, Ana e Sara. Relatamos, em 

seguida, alguns trechos da discussão sobre o conceito de divisão, o algoritmo usual 

e sobre a necessidade de explicar aos alunos o significado do algoritmo.  

 
Maria – Alunos do 9° ano não sabem fazer uma divisão! Eu propus uma conta, para uma 
aluna do 9° ano, nova na escola, era uma conta monstruosa e eu estava fazendo na lousa. 
Quando terminei a aluna disse: “não entendi”. Aí eu falei: “onde você não entendeu?” e ela 
disse: “no começo da operação”. Aí eu fui no canto da mesa e fui mostrar o conceito: “doze 
dividido por três”, aí eu fiz doze e fiz a chave e descobri que nem isso ela sabia fazer. Aí eu 
perguntei: “quem mais na sala não sabe resolver?”, e levantou o braço mais uma meia dúzia. 
Coordenadora – Mas e sem a chave, eles sabem resolver? 
Maria – Na tabuada eles sabem. 
Coordenadora – Então eles sabem resolver! 
Maria – Na tabuada... Se for para dividir doze por três, então eles vão procurar qual o número 

que multiplicado por três dá doze? E aí é o quatro. Mas se você pega um número maior, no 
caso era população do Brasil dividido pela área do Brasil, porque eu tinha que achar a 
densidade. 
Coordenadora – Então é bom você saber um algoritmo... 
 Maria – Sim. Tinha que saber... eles fazem daquele jeito de multiplicar o que está no 
dividendo até chegar ali. E eu fico... quem que inventou essa maneira de resolver? 
Sara – Eles podiam fazer por estimativa. São números grandes. 
Maria – Eu sempre aprendi direto, “conta o número de casas, dá pra dividir? não dá? então 

pega mais uma casa”. 
Coordenadora – Mas você sabe explicar?... Essa parte do “doze dividido por três é quatro” 

porque quatro vezes três é doze. Então o três cabe quatro vezes dentro do doze... A partir 
disso você sabe explicar como é esse algoritmo que a gente usa na chave? 

 

Maria diz que não sabe explicar, mas continua citando exemplos de divisões 

entre números grandes. 

 
Sara – Mas e se for um divisão por trezentos? Como eles vão fazer? 
Maria – Ah, eles vão fazer a tabuada do trezentos. E não importa o número. Aí eu falo: 
“gente, tem uma fórmula mais fácil, mais rápida”. 
Mestranda – Mas então o que você está dizendo é que eles não são rápidos. Eles são lentos, 
é isso? 
Maria – Eles estão no nono ano e vão fazer isso?... Não é a lentidão... Eu vejo o número de 

casas e vou dividindo... 
Coordenadora – Então quando você faz aquele guarda-chuvinha e divide o primeiro pedaço, 

você também pergunta quantas vezes cabe?  
Maria – Sim, pergunto... Mas sabe como eles procuram? Eles pegam um número por 

estimativa e vão multiplicando pra ver se chega lá... 
Mestranda – Mas conceitualmente está certo. 
Maria – Conceitualmente... eu não estou discutindo conceitualmente...  
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Maria prossegue dizendo que a falta de habilidade no uso do algoritmo torna-

se um entrave na vida do aluno e a mestranda argumenta que se o aluno que não 

compreende o algoritmo acaba por se confundir e, por isso, tenta fazer a divisão de 

outro jeito.  

 

Coordenadora – O que fazer para explicar esse algoritmo? Não é difícil explicar o algoritmo. 
Esta Pesquisadora – Como exemplo, se pedir para um aluno resolver mil e trinta dividido por 

cinco... aí ele faz, seguindo a sequência de passos: “um dividido por cinco não dá, junta com 
zero e fica dez. Dez dividido por cinco, dá dois. Dois vezes cinco é dez, então dez menos dez 
dá resto zero. Abaixa o três. Três divido por cinco não dá, então junta com o zero e fica trinta. 
Aí trinta divido por cinco dá seis. Portanto mil e trinta dividido  por 5 dá vinte e seis. 
Sara – (risos) ah, eu tenho alunos que fazem isso assim... 
Esta Pesquisadora – Então, ele aplicou o algoritmo, ele sabe fazer o algoritmo... Mas tem 

um problema. 
Ana – Mas tem de explicar para o aluno que você está dividindo cada número ali de acordo 

com a posição decimal que ele representa, que é diferente. Você pulou... pulou um pedaço 
ali... 
Esta Pesquisadora – Sim... 
Maria – Está errado. Está faltando o zero... Quando três não deu para dividir pelo cinco, você 

TEM que por o zero lá embaixo. 

 

Maria discute com a pesquisadora sobre a posição do zero, em cada pedaço 

da operação. 

 

Coordenadora – Mas como explicar para um aluno que resolver assim está errado? 
Sara – Eu faço mil mais trinta... Aí você divide o mil e mil dividido por cinco, dá duzentos e 
não vinte. Trinta dividido por cinco, dá seis. E duzentos mais seis dá duzentos e seis e não 
vinte e seis. 
Coordenadora – O que a Sara está fazendo é justificar porque deve aparecer um zero ali 

sem ser por um decreto... sem dizer para o aluno que TEM que por um zero ali... 

 

A mestranda escreve outra conta na lousa: duzentos e setenta e três dividido 

por vinte, observa que o quociente é treze e o resto é treze e propõe continuar a 

divisão, provocando uma situação em que pôde questionar Maria quanto à “regra de 

colocação do zero”. Maria irrita-se com a mestranda.  

 

Maria – NÃO, não... você não pode por o zero... 
Sara – É... isso é uma confusão muito comum... 
Maria – Você fez um erro aí... 
Mestranda– Fiz... lógico que eu fiz, mas o que eu estou falando é que a sua explicação de 
que “não dá para dividir o três, então eu tenho que por um zero” não dá conta de... 
Maria – Mas você tem um erro aí. 
Mestranda– Então você está dizendo assim: “tem dois algoritmos, um que serve pra dividir 
antes de por a vírgula e outro diferente que serve para depois”. 
Ana – Não, é um só... 
Ana – Eu estou interessada no algoritmo, em ensinar o algoritmo... Na divisão... o aluno tem 

dificuldade com a divisão. A vantagem de você pegar ele no sexto ano é que você pode 
ensinar pra eles, porque é o conteúdo deles, mesmo que eles não saibam...  
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Depois de uma discussão sobre as vantagens de compreender em vez de 

memorizar, a conversa tomou outro rumo. 

 

Maria – Não é decorar. É saber o método... de como que é feito... 
Coordenadora – Então vamos entender o método... 
Sara – Quando eu aprendi... eu não aprendi, me enfiaram goela abaixo. Foi que nem a 
subtração e aquele negócio de não dá para subtrair então empresta um do outro e por aí vai... 
Então meu pai que me ajudou e falou que eu podia pensar no quanto falta e “somar” o 
número que falta, ao invés de subtrair... Então na divisão foi a mesma coisa, meu pai me 
ajudou a decompor o número e a dividir cada pedaço e juntar os resultados... 
Ana – Eu explico o algoritmo assim... eu falo pra eles que a divisão é uma conta diferente de 

todas as outras. Que a gente não começa analisando a unidade, que é o que eles estão 
acostumados... que a gente começa a analisar a posição que vale mais, não o maior número, 
mas a posição... Então a posição de maior valor no número 1030 é a unidade de milhar... 
Esse número é o dividendo, é ele que será dividido e a gente vai dividir posição por posição. 
Então eu faço um esqueminha com eles, quando eu estou ensinando... Eu coloco o ‘M’, ‘C’, 
‘D’ e ‘U’ em cima da milhar, centena, dezena e unidade no dividendo e em baixo da chave, 
onde aparecerá o resultado da divisão... 
Mestranda– Então vamos ver como essa explicação evita o erro na divisão com vírgula. 
Ana – A gente segue do mesmo jeitinho... 
Mestranda – agora é a parte decimal, não é? 
Ana – Isso... e essa parte a gente representa depois da vírgula... E essas trezes unidades de 
milhar representam quantos décimos? 
Mestranda– Se cada um é dez, então treze unidades são cento e trinta décimos. 
Ana – que dividido por vinte resultam seis décimos e sobram dez décimos. 
Mestranda– Então deixa eu anotar... (13,6) 
Ana – agora a próxima posição é o centésimo... Então dez décimos são quantos centésimos? 
Mestranda– são cem... centésimos 
Ana – que dividido para vinte são... cinco... 
Mestranda– E... acabou... duzentos e setenta e três dividido para vinte resulta treze vírgula 
sessenta e cinco... Então é assim... se eu decoro que as vezes tem que acrescentar um zero 
aqui (no resultado) quando não dá para dividir e as vezes não... eu posso ter problemas. 
Assim eu entendi porque que eu faço cada coisa, então eu não preciso decorar... Eu entendi 
porque eu estou fazendo cada coisa... Algumas crianças tem facilidade para memorizar, 
outras não, o que faz com que tudo pareça um monte de regras... a compreensão pode ser 
uma saída... 

 

Diante do esforço da equipe em defender que o algoritmo seja explicado aos 

alunos, Maria muda de tom e declara. 

 

Maria – Inclusive eu vou pegar um sexto ano no ano que vem e eu vou ter que readaptar a 

minha Matemática... Vou ter que ver o livro como é trabalhado... Porque eu vou ter que mudar 
totalmente... Eu preciso rever todo o raciocínio para essa faixa etária. Porque o meu 
raciocínio é um raciocínio para nono ano e ensino médio... 

 

 Após essa e outras situações semelhantes em que discutíamos os 

questionamentos e as dúvidas dos alunos a professora Maria fez o seguinte relato 

sobre mudanças em suas práticas em sala de aula: 

 

Antes eu passava vinte exercícios para os alunos treinarem os conceitos... depois que vi uma 
aluna comentando que agora ela tinha entendido, depois que uma colega explicou o exercício 
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que eu tinha explicado e ela não entendia... eu agora passo um exercício só e deixo as vezes 
a aula toda para eles resolverem... não é tempo que eles precisam? E não é entre eles que 
as coisas são melhores explicadas? Se eles precisam entender, pra que um monte de 
exercícios se ela entendeu com a colega explicando um exercício só?... 

 

6.3 Sobre trabalho com projetos 

 

O projeto Ensino de Matemática na Escola Elementar visava a articulação 

entre as estudantes bolsistas do Mestrado Profissional em Ensino e as professoras 

participantes do projeto. Em janeiro de 2014, conforme previsto na proposta 

aprovada pela CAPES, as professoras foram convidadas a elaborar um projeto 

próprio de ensino, isto é, feito e aplicado por elas, em que cada etapa de elaboração 

e análise de dados seria discutida nas reuniões de análise de práticas.  

O objetivo do convite foi incentivar as professoras participantes a passarem 

da condição de supervisoras de projetos dos estagiários à condição de autoras de 

seus próprios projetos. Para viabilizar essa etapa, a coordenadora do OBEDUC 

mobilizou o grupo de mestrandas no sentido de apoiarem as colegas professoras na 

escolha de material didático e elaboração de seus projetos. 

A ideia do trabalho com projetos está ligada não só ao fato de acreditarmos 

ser esse um excelente caminho para o desenvolvimento de uma aprendizagem 

significativa nos alunos, mas, principalmente, por considerarmos que o momento de 

elaboração de um projeto é enriquecedor na formação de professores e tem bom 

potencial para despertar uma prática profissional reflexiva. 

As observações feitas durante essa etapa específica e a análise do 

desenvolvimento e resultados dos projetos constituem rico material para este estudo 

de caso. O que se pretende aqui é relatar o estudo e a análise dos trabalhos 

desenvolvidos por cada uma dessas professoras e, procurar destacar, em seus 

relatos e discursos, eventuais indícios de mudanças na prática profissional que 

apontem para o surgimento ou desenvolvimento de uma atuação mais reflexiva. 

 

6.3.1 Ana  

 

Diante da proposta de elaborar um projeto próprio de ensino, a professora 

Ana mostrou-se preocupada com o número de aulas que seriam necessárias para 

aplicar mais um projeto com seus alunos, visto que a turma já participaria, no 
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decorrer de 2014, da aplicação de um projeto desenvolvido pelos alunos de 

MAT1500 e sob sua supervisão. 

Além disso, expressou certa descrença em trabalhar em um projeto com um 

tema que não estivesse diretamente relacionado a tópicos do conteúdo anual da 

turma como importante e significativo para o aprendizado dos alunos. 

Mesmo assim, a professora Ana elaborou um projeto sobre “Mandalas”, com 

objetivo de promover o estudo de conceitos geométricos (ponto, reta, circunferências 

e polígonos regulares inscritos na circunferência) relacionados a aspectos artísticos 

das mandalas. O surgimento do projeto se deu porque a professora achou 

interessante o olhar matemático dado a um conceito artístico colocado por uma das 

mestrandas participantes do OBEDUC em uma de nossas reuniões. 

 

... nossa, que legal... eu nunca pensaria em trabalhar Matemática a partir de desenhos de 
mandalas. Muito legal associar Matemática e a arte. (Professora Ana) 

 

 No entanto, os conceitos matemáticos relacionados ao trabalho com 

mandalas não faziam parte dos tópicos do currículo do 8° ano do Ensino 

Fundamental e a demanda de aulas necessárias para sua conclusão atrasaria muito 

seu programa anual. Nos anos de 2013 e 2014, a professora Ana trabalhava em 

duas escolas, uma estadual, onde possuía aulas regulares de Matemática (7° ano 

(2013) e 8° ano (2014)) e outra da prefeitura de São Paulo, onde trabalhava como 

professora eventual. 

 Os estagiários de MAT1500 realizaram seus projetos de ensino nas turmas 

regulares da professora na escola estadual. Os projetos tratavam de conteúdos 

específicos das séries em que eram desenvolvidos e em acordo com o cronograma 

escolar e o planejamento da professora. 

 O projeto sobre mandalas foi aplicado pela professora apenas na escola da 

prefeitura, onde, por ser professora eventual, não tem responsabilidades com 

conteúdos específicos.   

 

Relato da professora Ana sobre trabalho com projetos: 

 

Eu acho assim, o principal foi construir o projeto, né?! Foi construir o projeto e era um projeto, 
não era assim de poucas horas, era alguma coisa que ia tomar um tempo razoável, então 
pensar é....no desencadear das ideias, pensar o que o aluno precisava saber antes. Antes de 
construir uma mandala, quando pudesse falar com ele, ele entendesse o que era para estar 
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construído...eu acho que para mim o principal ai, porque foi eu ter conseguido fazer, mas foi a 
própria construção do projeto é....foi pesquisar material, foi ler material e depois pensar como 
que, como seria... a ordem, a ordem mais adequada, não sei. 

 

É possível! Essa é a questão (....) eu ia ter que tirar uma aula (....) eu não tinha a 
possibilidade de fazer isso com a escola do Estado. Mas por outro lado, tinha uma coisa 
bacana que quando você é professora eventual ....você não é o professor, os alunos não te 
veem como professor da turma. Você não é o professor da turma, então quando você entra, 
isso é, isso eu ouço praticamente todos os professores falarem, mesmo quando você trabalha 
com um professor que é muito parceiro fala: “o que você der, eu vou falar com os alunos que 
eu vou considerar.... tal dia você continua o que eu estou, o que eu estou fazendo com os 
alunos, a atividade que eu estou realizando você dá continuidade.” Mesmo que ele faça isso 
não é a mesma coisa. Então, por exemplo, o projeto das mandalas tinha uma coisa que essa 
escola gosta muito que é a parte artística, em relação a isso, foi bacana! É porque quando eu 
entrava na sala de aula e, ....os alunos “Ah... Matemática!”. Não tinha isso, porque eles nem 
falavam, apesar de ser geometria, apesar deles mexerem com régua, apesar deles mexerem 
com o compasso, parecia que não era Matemática para eles, era gostoso fazer, eles estavam 
gostando de fazer! Então teve esse aspecto bom, mesmo sendo uma aula eventual teve esse 
aspecto bom. De repente você estar fazendo Matemática sem saber que era Matemática! 
Sem saber dos nomes, dos conceitos. Mexeram com compasso, fizeram pontos, fizeram reta, 
dividiram em duas partes, tentaram fazer a simetria. Não consegui talvez que eles é.... 
relacionassem o nome ao conceito que eles estavam usando, mas eles estavam fazendo 
alguma coisa..., mas para mim não foi o suficiente, não foi suficiente mesmo. Era para ser 
muito mais que isso. (...)  

 

6.3.2 Sara 

 

A professora Sara, por trabalhar em uma escola de tempo integral, já possui o 

hábito de desenvolver projetos com seus alunos. No entanto, nem sempre ela 

escreve esses projetos, apenas pensa o que gostaria de fazer e coloca em prática. 

Não há muito planejamento sobre etapas e tempo necessário. 

A professora não nos entregou um projeto escrito, mas fez a apresentação, 

na tela do computador, de alguns projetos que desenvolveu na escola e cujos 

resultados ela apresentou em encontros de professores. 

 

Relato da professora Sara sobre trabalho com projetos: 

 

... eu comecei a linkar os projetos quando eu estava na escola NH (da rede privada de 

ensino), onde eu tinha espaço, então eu podia realmente fazer os projetos, tinha a orientação 

pedagógica, nos discutíamos muito, ela discutia bastante comigo. O professor podia propor 

esses projetos e então fui atuando. Quando eu fui para as escolas públicas, onde os 

professores não tinham esse mesmo costume (...) eu fazia com os alunos, dentro da minha 

aula de Matemática, (...) se eu achasse que era importante fazer. (...) Eu faço projeto, porque 

eu gosto de projetos! (...) isso faz partes dos meus objetivos. E o objetivo principal é que ele 

desenvolva os conhecimentos que são importantes e para desenvolver determinadas 

habilidades, para desenvolver competências, para desenvolver uma longa sequência de 

competências. (...) Essas outras coisas que eu nunca deixei de cumprir. (...) nessa escola eu 
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utilizo toda essa experiência, essa pratica toda que eu vim realizando durante esses trinta 

anos!  

Eu acho que aperfeiçoamento da prática, se dá no momento em que você realiza o projeto. 

Eu posso ter feito um projeto lindo, quando fui aplicar no ano seguinte na outra quinta série, 

não funcionou. (...) isso que é legal, você vai aprendendo outras coisas sobre dificuldades e 

facilidades do ser humano. Então assim, você começa, você consegue pensar mais sobre 

essas coisas, essas questões. Quais são as facilidades, por exemplo, eu estava fazendo 

como hobby.  

 

6.3.3 Rosa  

 

A proposta de desenvolvimento de um projeto próprio de ensino foi acolhida 

pela professora Rosa, como sempre, com bastante entusiasmo. Questionada sobre 

o tema de seu projeto, Rosa escolheu abordar funções exponenciais. 

A professora disse que sempre são atribuídas a ela as turmas de primeiro ano 

do Ensino Médio, pois como a escola recebe, nessa fase do ensino básico, alunos 

de diversas escolas da região, o objetivo da direção é promover uma espécie de 

‘nivelamento’ e que segundo a professora Rosa, ela já desenvolve isso há anos.  

O desenvolvimento de um projeto sobre função exponencial, segundo a 

professora Rosa, “é muito importante para alcançar esse nivelamento”, visto ser 

esse “um tópico cuja aplicação prática está relacionado ao dia a dia dos alunos”. 

Ao falar sobre sua ideia de projeto, a professora Rosa mostrou-se bastante 

confusa e principalmente confusa com relação a domínio de conteúdos. O projeto 

apresentado, no final do ano e que seria desenvolvido no primeiro semestre de 2015 

foi um projeto sobre função exponencial disponível na internet. A professora não 

conseguiu pensar e desenvolver sozinha um projeto a partir de ideias e sugestões 

apresentadas a ela. 

O ano de 2014 aconteceu sem que a professora conseguisse pensar e 

escrever qualquer atividade para um projeto próprio. Mesmo com intervenções e 

sugestões dadas durante as sessões de análise das práticas o projeto não foi 

elaborado por ela e a professora se esquivou o tempo todo, considerando o projeto 

entregue suficiente para atender à proposta de trabalho apresentada. 

Diante de tanta dificuldade para a realização de um projeto de ensino de sua 

própria autoria, as atividades com a professora Rosa tomaram um rumo totalmente 

diferente no final do ano de 2014 e todo o primeiro semestre do ano de 2015; foi 

realizado um trabalho mais próximo, de acompanhamento de aulas e elaboração do 
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projeto em conjunto que tinha como objetivo auxiliar a professora Rosa a 

desenvolver seu projeto de ensino.  

Em 2015 a professora Rosa, diferentemente do que havia informado 

anteriormente, teve suas aulas atribuídas em dois sextos anos e dois sétimos anos 

do ensino fundamental. Apesar dessa mudança de turma, mas ainda movida por um 

mesmo ideal de promover algum ‘nivelamento’ dos conhecimentos dos alunos, a 

professora Rosa escolheu como tema para desenvolvimento de seu projeto o 

significado dos algoritmos usuais das operações fundamentais para o sexto ano.  

O projeto desenvolvido em parceria com a professora Rosa é apresentado 

com mais detalhes no capítulo 8 a seguir. Aqui apontaremos apenas suas 

declarações finais sobre o trabalho com projeto, feitas após a conclusão das 

atividades. 

 

Relato da professora Rosa sobre trabalho com projetos: 

 

Daí eu vi que até a maneira de dar aula mudei bastante, porque não tem mais isso de: pego o 
exercício e pronto! Não! Vamos sentar, vamos ver as dificuldades que tem. Sabe a 
construção do passo a passo? Então o MAT1500 me serviu muito e até falo para o pessoal 
“Gente faz para vocês verem como que é realmente um projeto, o desenvolvimento, a 
preparação das atividades, como é feito.” Mas o pessoal... (Professora Rosa) 
 
Nossa, para mim era um desafio, porque eu nunca... assim, eu dou aula há muito tempo, mas 
nunca peguei sexto ano que é a quinta série. Então você se deparar com uma turma que 
realmente não sabia as quatro operações. E aí você vem e prepara uma atividade, então a 
primeira atividade você vê que eles acham meio que é brincadeira, mas depois eles veem 
que não é brincadeira que é sério. E eles cobram isso agora “Não é sempre ass im 
professora? Todo professor dá aula assim?” Falei “Não é todo professor que dá aula assim.” 
E eu estou em um processo de formação... de diferente formação, mas o ideal é que todos 
fossem assim, mas não é. Mas a gente está no processo de mudar essa forma de dar aula. E 
as atividades eles esperam, agora eles esperam isso, não mais aquela coisa assim: “ai, tem 
aula chata hoje!”, “Ah, tem duas aulas de Matemática!” As vezes passa duas aulas, bate o 
sinal e a gente nem percebeu e aí o professor na porta “Ai gente, vamos guardar, vamos 
guardar. Nós nos perdemos no horário.” “Já professora? Não dá para ficar, pede para ficar 
mais uma aula.” “Não gente, não pode” Então quer dizer, se ficar quatro aulas com eles, eles 
ficam as quatro aulas e não fica cansativo. Então o projeto faz isso, essa coisa do aluno 
parar, pensar, tomar decisões. Que quando você traz aquela coisa fechadinha, ele não toma 
decisões ele, ele só opera... mais nada. 

 

 Quando questionada sobre o significado do trabalho com projetos para o 

aperfeiçoamento de sua prática, a professora responde o seguinte: 

 

Olha, fez eu ver o seguinte... numa situação de emergência, não pega qualquer cosia para 
dar.... Não pegar uma atividade sem você parar e estudar essa atividade, porque você pode 
matar o conhecimento do aluno.... Porque se de repente você estava ganhando o menino, 
você vai perder! Porque você deu uma coisa que talvez ele não estava preparado e ao invés 
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de ajudar você simplesmente destruiu. Então, isso de parar, “não, opa, deixa eu ver o que eu 
vou dar”, mudou bastante...  
 

E referente ao significado para o aprendizado dos alunos, Rosa comenta: 

 
Olha, hoje eles falam: “o ano que vem a senhora vai dar aula de novo, né?” “Você vai dar aula 
para mim, né professora?” Falo “Acho que não.” Que como vai vir muito ensino médio e eles 
perceberam, porque eles só me colocavam no primeiro ano, então eles viram que tinham um 
bom resultado no primeiro ano(...) Essa agitação da escola e como vai vir muitos primeiros, 
eu deduzo que eles não vão me dar o fundamental, vão me dar de novo o médio. Mas eu 
percebo que assim, o sétimo ano que eu peguei o ano passado e que comecei também com 
essas diferenças de práticas, de trabalhar com projetos, de como pegar uma atividade, como 
elaborar, dar para eles, eles estão no oitavo ano, eles reclamam. “Professora, volta a dar aula 
para a gente. Lá eu aprendi, aqui não estou aprendendo.”  Você ver que construiu, passo a 
passo. O aluno também percebe que está aprendendo e que é gostoso aprender...é isso que 
faz pensar... 

 

(...) antes o aluno chutava. Quando você perguntava alguma coisa ele chutava, hoje ele não 
chuta, se você pergunta ele responde. Mas a pergunta em si agora é aquela pergunta que ele 
pensou, elaborou, não é aquela coisa assim de perguntar por perguntar. Então você vê o 
crescimento da criança, porque antes ele perguntava porque queria matar a aula. Não porque 
ele queria, tinha curiosidade. Hoje ele pergunta porque tem a curiosidade. (...) Copiar da 
lousa para o caderno era uma coisa dificílima, que hoje você viu, está lendo, aprendendo, 
uma coisa que deveria ter feito a muito tempo atrás. Então você vê o brilho deles. Eu estou 
aprendendo. E não falta, pode estar aquela chuva, e não falta. O dia que eu falo assim “não 
vai ter aula.” “ Ai credo, não pode trocar professora, fazer depois?” “Não gente, não pode!” 
“Ah, justo na aula da senhora? (...) Então quer dizer, você vê que eles detestavam, e agora 
eles olham com ‘eu gosto’! 

 

6.3.4 Maria 

  

A professora Maria é professora efetiva e com uma vasta experiência em sala 

de aula. Todos os anos, há alguns anos, é a primeira professora da escola a 

escolher as turmas em que dará aulas. Costuma acompanhar todas as suas turmas, 

desde o nono ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, ou 

seja, escolhe sempre os nonos anos da escola e vai, ano após ano com essas 

turmas até o final do terceiro ano do ensino médio quando volta ao nono ano e 

começa tudo outra vez. 

 Maria apresenta interesse no trabalho com projetos para encontrar 

alternativas de atividades que pareçam estimulantes para os alunos, que os cativem 

e chamem sua atenção. Ou seja, aparentemente, o projeto não precisa ter objetivos 

de ensinar algum conteúdo específico, basta despertar o interesse dos alunos para 

participar da atividade proposta.  

Exemplo disso foi visto durante o processo de elaboração da sequência 

didática dos estagiários que atuaram sob a supervisão da professora Maria no ano 
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de 2013. O grupo, a pedido da professora, propôs-se a desenvolver um projeto que 

abordasse construções com régua e compasso. A primeira atividade foi a confecção 

de um tabuleiro para o jogo Twister. 

 

Figura 1: Jogo Twister 

 

Fonte: Google imagens35 

 

 Para a confecção do tabuleiro, os estagiários pediram aos alunos do 9° ano 

que construíssem uma circunferência cada um para colarem em um tecido 

retangular. Na sequência os alunos foram para o pátio e jogaram com o tabuleiro por 

eles construído. 

 O objetivo da atividade foi de motivar a turma para o trabalho com o grupo de 

estagiários e familiarizá-los com o uso de régua e compasso. Não estavam 

previstas, nessa primeira atividade, a sistematização de conteúdo ou a análise das 

propriedades da circunferência ou do instrumento de construção utilizado. No 

entanto a professora Maria considerou: 

 

... a atividade foi muito boa... os alunos participaram e se divertiram bastante. (Professora 
Maria, Registro de observação) 

 

 Como resultado de diversos momentos de orientação durante as aulas de 

MAT1500, esse projeto foi elaborado de modo a atingir aquilo a que se propunha de 

                                                             
35  Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=jogo+twister&espv=2&biw=1366&bih=643 

&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4sJ3J6PrNAhVDIZAKHelBAR8Q_AUIBygC#imgrc=h
MjGk3aL0yPm8M%3A> Acesso em julho de 2016. 
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início: trabalhar construções com régua e compasso e justificá-las a partir de 

algumas propriedades matemáticas, tais como paralelismo, perpendicularismo, 

propriedades de triângulos isósceles, congruência de triângulos, entre outras.  

O andamento desse projeto inspirou a professora Maria a escolher 

construções com régua e compasso e uso do computador como tema para seu 

projeto próprio em 2014. Porém, durante todo o ano de 2014 a professora não 

apresentou as atividades de seu projeto próprio e nem qualquer relatório escrito com 

suas ideias ou anotações sobre a aplicação. Relatou no início de 2015, em encontro 

no IME-USP: 

 

O projeto que apliquei foi em acordo com as atividades propostas pelo caderno do aluno e 
seguindo as ideias discutidas aqui nas aulas (de MAT1500). Correu tudo bem, o projeto deu 
certo, os alunos conseguiram realizar as construções e conseguimos usar a sala de 
informática uma vez. 

   

 A professora não apresentou mais detalhes e esquivou-se de todas as 

perguntas feitas com objetivo de tentar compreender o projeto por ela aplicado e a 

influência que tal prática teve sobre sua formação e desenvolvimento do profissional 

reflexivo. 

 

6.4. Formação Contínua 

 

Sobre o processo de formação contínua de que participaram no âmbito do 

projeto OBEDUC – Ensino de Matemática na Escola Elementar, destacamos 

declarações de duas professoras sobre as atividades realizadas nos anos de 2013 e 

2014 e que nos foram bastante significativas no sentido de reconhecer, de diferentes 

maneiras, a reflexão na ação ou sobre a ação. 

A professora Ana aponta diversos pontos positivos no processo de 

elaboração de projetos e sobre os momentos de discussão em aula. 

Relato da professora Ana sobre as atividades propostas na disciplina 

MAT1500: 

 
Acho que o ponto positivo é montar essas inúmeras atividades, inúmeras ideias que as vezes 
os estagiários têm, que às vezes a gente tem e às vezes muitas ideias que a gente leva para 
sala de aula, onde algumas dão certo e outras não, mas mesmo quando não dá certo a gente 
aprende alguma coisa com elas. 
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É a troca que ocorre entre nós professores, os estudantes estagiários e vocês. Essa troca 
que ocorre entre pessoas da área é o que mais acontece de positivo. Não que a troca entre 
pessoas que não são da mesma área e que geram os projetos interdisciplinares não sejam 
importantes, mas é que os projetos interdisciplinares acabam sendo mais fáceis de a gente 
ter lá na escola. Agora esses projetos mais específicos é que acabam sendo mais 
complicados. 
Agora negativo eu já não sei. Com relação aos dois últimos anos não saberia dizer, agora a 
turma que estou trabalhando esse ano é uma turma muito apática e não sei o quanto de 
responsabilidade fica para o projeto que está sendo desenvolvido. 

 

Sobre as sessões de análise de práticas, Ana comenta sobre os momentos 

que considerou importantes para sua formação e aqueles dos quais se sentiu 

indiferente. 

 

Eu não sei te dizer.... Olha, eu acho assim... Em alguns momentos foi indiferente em outros 
momentos foi importante. Eu percebi assim que algumas professoras... eu me lembro de uma 
situação, eu não sei, acho que a Cláudia (Coordenadora do projeto OBEDUC) pediu para 
explicar o algoritmo da divisão e eu percebi, não que algumas professoras não soubessem 
explicar o algoritmo da divisão, talvez soubessem, mas na hora de falar elas não 
conseguiram verbalizar nenhuma explicação para aquele algoritmo e nesse momento foi sim 
um pouco indiferente para mim. No entanto em outros momentos eu fui indagada sobre o 
porquê de algumas coisas que me levaram a pensar sobre algo que eu nunca tinha me 
questionado. E coisas que eu achava que não eram importantes e que no fundo eram 
importantes sim, então nesses momentos foi importante sim, foi vantajoso, foi positivo para 
mim. 

 

 No entanto, quando questionada sobre a importância do momento em que 

sua intervenção foi fundamental no processo de esclarecimento do significado do 

algoritmo usual da divisão para as outras professoras que não se lembravam e que, 

portanto, não conseguiam compreender as dúvidas do aluno e explicar a eles de 

modo a apresentar um significado, Ana comenta: 

 

Sim, e do mesmo jeito que em alguns momentos elas me ajudaram. Houve uma troca 
mesmo. Acho que a troca é muito importante. E a gente percebe a diferença entre uma 
professora que trabalha com o ensino fundamental e uma professora que trabalha com o 
ensino médio. Toda vez que você vai explicar a divisão é sempre aquele raciocínio, você tem 
que dividir de acordo com a posição decimal. 
 
... assim, toda vez que você pega um livro, qualquer livro de 5º ano, 4º ano, 3º ano, eu nem 
sei em que livro está a divisão, mas sempre se apresenta a divisão desse jeito. Aí você vê 
que é uma coisa que as pessoas esquecem mesmo. Devem ter visto, mas depois fica mesmo 
no mecânico. Então o que se percebe de mais vantajoso nesse aspecto é a troca mesmo. 
Não só a troca com as professoras, mas a troca com vocês e a troca com os estagiários. 

 

 Sara fala sobre a importância de refletir sobre a prática ainda em momentos 

de formação inicial em MAT1500. 

  



93 
 

... no Mat1500, as coisas positivas, eu acho que assim, sempre é importante a gente poder 
estar rediscutindo todas essas questões, das nossas praticas, dos nossos enfoques, dos 
conteúdos. De como você enxerga, como você aprendeu, como você pensa que é, você tem 
certeza absoluta do que? Eu dou só uma pratica ali para a pessoa, mas não dou a 
possibilidade dela desenvolver... 
... eu acho que no Mat1500 a gente teve algumas discussões, eu gostaria que a gente 
pudesse ter feito mais.... Sobre isso, porque refletir sobre isso é uma formação interessante 
para os futuros professores. 

 

 Sobre as sessões de análise de práticas Sara, com olhar de professora 

formadora, comenta que tais momentos deveriam ocorrer também para os alunos 

em formação inicial. 

 

Eu acho que os nossos encontros... na verdade, assim, eu não sabia, eu não sabia que eles 
poderiam existir em 2013. Mas eu acho que enriquece muito mais. Mas eu acho que assim, 
na verdade esses nossos encontros, essas nossas discussões também, deveriam ser abertas 
para as pessoas de fora. Porque se a finalidade é formar professores, entendeu? Eles serão 
telespectadores. Nós não somos professoras velhas... 

 

... porque da minha prática eu sei... eu acho que enriquece na prática, mas não sei o que ela 
muda exatamente. 
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7 ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO  

 

 Ao participar da disciplina de extensão nos anos de 2013 e 2014, as 

professoras tiveram a oportunidade de entrar em contato com diferentes atividades 

que poderiam contribuir para mudanças em suas práticas. Tais mudanças poderiam 

ser observadas em seus discursos e em relatos acerca do ensino e dos momentos 

vividos em sala de aula. 

 Nesses dois anos as professoras realizaram a leitura de textos sobre o 

trabalho com projetos e sobre avaliação e, a partir dessas leituras, participaram de 

discussões sobre o assunto com estudantes participantes da disciplina de MAT1500, 

além de mestrandos, educadores e da professora responsável pelas disciplinas no 

período. 

 Também vivenciaram as orientações que eram dadas aos graduandos sobre 

a elaboração do projeto escolhido; atividades a propor, explicações a desenvolver, 

formas de organização e de análise de resultados, maneira de compor o trabalho e 

conduzir sua aplicação.  

 Nas sessões de análises de práticas participaram de diversas discussões 

sobre situações de sala de aula e específicas da profissão tais como: planejamento, 

preparação de aulas, dúvidas e conhecimentos dos alunos, validação e prova, 

explicações dos porquês de procedimentos, dificuldades profissionais, entre outras. 

Diante de todas essas situações que, em maior ou menor grau, promoviam 

certos questionamentos referentes às concepções profissionais de cada uma das 

professoras, em um período de acompanhamento das atividades razoavelmente 

longo (cerca de dois anos). É imaginável esperar por alguma mudança em suas 

práticas. 

E mesmo sendo um ponto de difícil percepção, o que podemos verificar é que 

nesses dois anos de atividade foi possível reconhecer indícios de reflexão conforme 

esperávamos encontrar nas professoras.  

O fato de procurarem formação contínua por vontade própria mostra, de 

algum modo, que essas são professoras preocupadas com sua formação e com o 

aperfeiçoamento de suas aulas. Além disso, a partir de comentários feitos em 

momentos pontuais durante as discussões mostram que elas percebem pontos 

positivos em sua formação a partir dessa experiência como comentaremos a seguir. 
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Professora Ana 

 

As falas de Ana mostram a existência de uma reflexão sobre a prática anterior 

à sua formação no curso de extensão ‘Ensinando e Aprendendo Matemática com 

Projetos’. Sua preocupação com o processo de aprendizado dos alunos e com sua 

habilidade para explicar conceitos de forma correta e clara são indícios disso. 

Ana mostra-se também bastante preocupada em controlar todo o processo de 

aprendizado a ser desenvolvido. Afirma tentar planejar o conteúdo do máximo de 

aulas do bimestre e declara sua resistência em trabalhar projetos diferentes e que, 

em alguns momentos, fujam dos conteúdos do currículo escolar previsto. 

Sobre planejamento, Ana critica a forma como o tempo dedicado a essa 

atividade pelas escolas nem sempre é bem aproveitado, fazendo com que os 

professores simplesmente preencham formulários para cumprir a tarefa solicitada, 

tornando assim, uma etapa tão importante para o ensino uma mera formalidade e 

cumprimento de protocolo. 

No trabalho com projetos, Ana se mostrou orgulhosa por ter produzido um 

projeto de ensino. Ficou satisfeita, ao relatar que “não era um projeto de poucas 

horas”, dedicou-se e fez um trabalho digno de ser considerado projeto. Preocupou-

se com o bom encadeamento de ideias para levar o aluno a aprender e com a 

importância de uma avaliação diagnóstica e de considerar o conhecimento prévio do 

aluno. 

Compreendeu a importância na elaboração e desenvolvimento de um projeto 

do estudo e pesquisa. Ana buscou materiais, pesquisou, fez leituras de modo a 

compreender melhor os conceitos que pretendia trabalhar. 

Com relação ao aspecto artístico, que foge ao seu padrão de aula e de 

preparação de atividades, Ana faz uma boa avaliação de seu projeto ao perceber 

que ele tem justamente essa característica, valorizada na escola onde trabalha, e 

que, apesar da abordagem artística, ainda é possível ensinar Matemática com seu 

projeto.  

No entanto, numa avaliação final sobre a aplicação do projeto com os alunos, 

Ana considera que poderia ter explorado mais a parte Matemática do projeto e que 

faltou dedicar um pouco mais de tempo ao processo de sistematização. 
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Professora Rosa 

 

Rosa, também busca em cursos de formação contínua um aperfeiçoamento 

de suas práticas, fez cursos no CAEM no ano de 2011 onde conheceu o educador 

que a convidou para participar do curso de extensão no ano de 2013. 

Apresentava uma opinião prévia bastante negativa sobre o trabalho com 

projetos. Para ela, de acordo com o que vivenciava na escola, projetos não 

funcionam, só serviam para sanar alguma dificuldade do aluno e não apresentavam 

continuidade. No entanto, ainda assim, os projetos aconteciam na escola onde 

trabalhava, mas apenas por imposição da diretoria de ensino. 

 

essa ideia de projeto na escola, não funciona muito, porque eles acham que projeto é só para 
sanar uma dificuldade e não tem uma continuidade... A diretora de ensino mandou fazer, 
faz...  

 

 As atividades desenvolvidas nesse processo de formação contínua na 

disciplina de extensão mostraram-lhe uma proposta diferente do trabalho com 

projetos. Ver a dificuldade do aluno, definir projetos, fazer avaliação diagnóstica, 

justificar e avaliar cada etapa do projeto foram temas discutidos em reuniões da 

disciplina de MAT1500/Extensão e nas sessões de análise das práticas. Quando a 

professora fala sobre projeto após essa experiência, reconhece-se o aparecimento 

da reflexão no processo de formação contínua. 

 

não tem aquela coisa com sentido de você ver a dificuldade, justificar... o que a gente tem 

aqui. 

 

Quando fala: “(...)você está formando uma pessoa, você tem que formar de 

forma certa” percebemos a responsabilidade assumida por ela na função de 

professora e supervisora de estágio. 

Do trabalho com projetos, Rosa percebeu, a partir das atividades de formação 

contínua desenvolvidas em MAT1500/Extensão, a necessidade de investigar as 

dificuldades de cada conteúdo e estruturar uma sequência de aprendizado que seja 

significativa e atenda às necessidades e dificuldades dos estudantes. 

 
Daí eu vi que até a maneira de dar aula mudei bastante, porque não tem mais isso de: pego o 
exercício e pronto! Não! Vamos sentar, vamos ver as dificuldades que tem. Sabe a 
construção do passo a passo? Então o MAT1500 me serviu muito 
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 Rosa mostra ter compreendido, também, a importância do planejar e preparar 

cada atividade a ser trabalhada em sala de aula; mudou sua forma de ver e 

desenvolver a aprendizagem de seus alunos. 

 

Olha, fez eu ver o seguinte... numa situação de emergência, não pega qualquer cosia para 
dar.... Não pegar uma atividade sem você parar e estudar essa atividade, porque você pode 
matar o conhecimento do aluno....  

 

Professora Sara 

 

Por entender que sua participação em MAT1500 tem como principal função o 

auxílio na formação e realização dos estágios dos alunos da graduação, Sara não se 

considera, ela própria, em processo de formação contínua. Mesmo assim, foi 

possível perceber, em seus discursos, indícios de influência dessas atividades em 

sua prática profissional. 

Sobre avaliação Sara mostra-se resistente em aceitar diferentes processos de 

avaliação quando alega que “a avaliação não é oral, ela é escrita”. De acordo com 

seus relatos, qualquer questionamento que ela propõe em uma explicação de algum 

conceito é indicativo do processo de aprendizado do aluno; no entanto, para ela, 

isso nada significa se o aluno não consegue expressar de forma correta, em 

avaliações tradicionais, o que aprendeu.    

Do trabalho com projetos, Sara teve uma experiência profissional muito 

importante que despertou seu interesse e desenvolveu sua prática profissional de 

modo a sempre buscar meios de realizar atividades com projetos em suas aulas, 

independentemente da escola onde esteja lecionando. Dessa sua experiência, Sara 

percebeu que o trabalho com projetos desenvolve a aprendizagem e as 

competências que a escola busca promover diariamente quando relata:   

 

Eu acho que aperfeiçoamento da prática, se dá no momento em que você realiza o projeto. 

Eu posso ter feito um projeto lindo, quando fui aplicar no ano seguinte na outra quinta série, 

não funcionou. (...) isso que é legal, você vai aprendendo outras coisas sobre dificuldades e 

facilidades do ser humano. Então assim, você começa, você consegue pensar mais sobre 

essas coisas, essas questões. Quais são as facilidades, por exemplo, eu estava fazendo 

como hobby.  
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Além disso, Sara expressa sua compreensão de que a elaboração e 

aplicação de projetos favorecem o aperfeiçoamento da prática profissional e a 

reflexão. 

 

Professora Maria  

 

Sobre avaliação, a professora utiliza um método que ela denomina 

“meritocracia”, onde o aluno recebe pontos, no caso dela, carimbos, por realizar as 

tarefas e atividades propostas. 

A professora apresentou, ao final dessas atividades de formação contínua 

uma visão distorcida do processo de aprendizado que se propunha por meio de 

projetos. Para ela, quando questionamos o significado de um conceito e que o 

importante é a compreensão do aluno ela relatou que mudou suas práticas em sala 

de aula diminuindo o número de exercícios que passava aos alunos e deixando que 

eles tentassem, entre eles, se explicar e entender a resolução. 

Sobre planejamento, apesar das discussões sobre o tema em todos os anos 

de sua participação na disciplina de MAT1500/Extensão, a professora terminou sua 

participação nessa pesquisa afirmando que o planejamento entregue no início do 

ano e que os relatos de aula registrados no diário escolar devem estar em acordo 

com o esperado pela diretoria de ensino, mas que não necessariamente precisam 

corresponder à realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

8 PROJETO DE ENSINO COM A PROFESSORA ROSA: SIGNIFICADO DE 

ALGORITMOS DAS 4 OPERAÇÕES 

 

 Na tentativa de reconhecer, no trabalho com projetos, indícios de alguma 

mudança efetiva na prática profissional da professora Rosa ou algum indicativo do 

surgimento de uma prática profissional reflexiva, analisamos, em um primeiro 

momento, o processo de formação contínua da professora Rosa, ainda no primeiro 

ano de andamento do projeto OBEDUC – Ensino de Matemática na Escola 

Elementar, na disciplina MAT1500 em 2013. Naquele ano, buscamos verificar como 

a professora percebia as atividades do projeto desenvolvido pelos graduandos e 

suas eventuais contribuições para a aprendizagem dos alunos e para sua própria 

formação contínua. 

 O que pôde ser percebido, em diversas situações, é que a professora via sua 

participação, nas atividades da disciplina de MAT1500, principalmente como 

copartícipe da formação dos graduandos e como facilitadora no processo de 

realização dos estágios. Ou seja, via sua função apenas como auxiliar da formação 

dos graduandos e futuros professores de Matemática. 

 Com o convite feito pela coordenadora do projeto OBEDUC para que cada 

uma das professoras participantes realizasse um projeto próprio de ensino, com 

apoio da equipe de mestrandas, criou-se nova oportunidade para esta pesquisadora 

observar e analisar os sujeitos de pesquisa com o propósito de identificar indícios de 

reflexão sobre a prática profissional das participantes. Conforme relatado na seção 

6.3.3 o projeto apresentado pela professora Rosa ao grupo do projeto OBEDUC, 

para trabalhar com funções exponenciais, foi tirado da internet. Nesse episódio e a 

partir das declarações feitas por ela, ficou evidente a falta de autonomia da 

professora Rosa para planejar suas aulas e elaborar projetos.  

Após dois anos de trabalho e duas situações distintas em que havia a 

expectativa de provocar mudanças efetivas em sua prática profissional sem sucesso 

aparente, optamos por ampliar nossa pesquisa de campo e fizemos à professora 

Rosa uma proposta de trabalho conjunto com objetivo de elaborar um projeto para 

aplicar a suas turmas regulares no primeiro semestre de 2015.  A professora foi 

informada de que nossa atuação seria parte desta pesquisa de Mestrado. Nosso 

objetivo foi de provocar o aparecimento de reflexão na professora e de observar todo 

o processo.  
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Relatamos neste capítulo a realização do trabalho com a professora Rosa – 

as atividades elaboradas, as discussões dos objetivos, o andamento da tentativa de 

oferecimento de um modelo de planejamento de uma sequência didática e, num 

segundo momento, o apoio na elaboração de suas próprias sequências.  

O projeto foi desenvolvido com o objetivo de trabalhar a compreensão do 

significado dos algoritmos usuais da Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão com 

duas turmas do 6° ano do Ensino Fundamental de uma escola da Rede Estadual de 

Ensino de São Paulo no primeiro semestre de 2015. 

A justificativa dada pela professora para a escolha do assunto foi a 

dificuldade, da maioria de seus alunos, de expressar o raciocínio envolvido nas 

quatro operações em atividades e avaliações escritas. O problema ficou evidente 

pelos baixos resultados que essas turmas tiveram, em Matemática, na primeira 

Avaliação de Aprendizado em Processo (AAP) realizada no ano letivo de 2015. 

A partir dos interesses e do perfil da professora Rosa, optamos por 

apresentar exemplos para relacionar jogos e conceitos matemáticos, de modo a 

ilustrar a estruturação de sequências didáticas com potencial para atingir 

determinados objetivos. 

No primeiro encontro com a professora Rosa elaboramos, em conjunto, o 

planejamento da sequência de atividades a ser desenvolvida em cada uma de suas 

turmas. 

Como o objetivo desta intervenção foi, principalmente, de auxiliar a professora 

Rosa no processo de desenvolvimento de um projeto próprio de ensino, inicialmente 

a autora e pesquisadora elaborou e aplicou as primeiras atividades, com a 

expectativa de que a professora observasse o processo e, com o caminhar do 

trabalho, passasse a assumir a responsabilidade de elaboração e aplicação das 

atividades.  

O quadro a seguir contém a primeira ideia de divisão de tarefas. Tal 

organização foi apresentada pela pesquisadora à professora em conversa inicial 

sobre a elaboração do projeto. 
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Figura 2 Cronograma de atividades 

Atividade Elaboração Aplicação 

1 - Atividade Diagnóstica Pesquisadora Pesquisadora aplicaria e 
professora Rosa observaria. 

2 - Discussão sobre 
questões levantadas na 
atividade diagnóstica. 

Pesquisadora Pesquisadora aplicaria e 
professora Rosa observaria 

 
3 - Atividade adição 

Pesquisadora Pesquisadora aplicaria na 
primeira turma e a professora 
Rosa aplicaria na segunda. 

 
4 - Atividade subtração 

Pesquisadora Pesquisadora aplicaria na 
primeira turma e a professora 
aplicaria na segunda turma. 

5 - Atividade 
Multiplicação 

Professora Rosa Professora aplicaria e 
Pesquisadora observaria. 

 
6 - Atividade Divisão 

Professora Rosa Professora Rosa aplicaria sem 
observação da Pesquisadora, 

mas faria um relato da 
aplicação. 

Fonte: Esta pesquisadora 

 

Antes de cada uma de nossas intervenções, um roteiro da atividade a ser 

desenvolvida era elaborado e enviado para a professora Rosa; somente após sua 

concordância, marcávamos a aula para aplicação da atividade. 

O roteiro de cada atividade foi escrito com a ideia de tentar auxiliar a 

professora no processo de planejamento de uma aula e, de modo geral, de uma 

sequência didática ou de um projeto. Ao escrever os primeiros roteiros, houve a 

intenção de chamar a atenção da professora para aspectos em que não podemos 

deixar de pensar quando preparamos uma aula, como por exemplo, sondagem 

sobre os conhecimentos prévios dos alunos sobre o assunto, motivação para o 

aprendizado, organização dos tópicos a ensinar, definição de objetivos e escolha de 

material didático para atingi-los, entre outros. Além disso, cada atividade foi 

elaborada somente depois de discutirmos os resultados da aplicação da atividade 

anterior.   

No decorrer deste capítulo apresentamos um relato de todo esse processo e 

dos rumos que o projeto foi tomando até sua finalização. Além do roteiro de cada 

atividade planejada (Apêndice B), apresentamos o respectivo relatório de aplicação 

a fim de detalhar o processo de desenvolvimento do projeto com algumas 

observações, não só do desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, mas, 

principalmente, das mudanças observadas na atuação da professora. 
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 As atividades 1 e 2, conforme quadro anterior, foram elaboradas e aplicadas 

pela pesquisadora com a ideia de apresentar um exemplo de planejamento de aula 

estruturado de modo sequencial e ordenado, com o uso de jogos como ferramentas 

educacionais. 

 A atividade 3 foi elaborada pela pesquisadora e aplicada por ela em uma das 

turmas, a professora Rosa aplicou a mesma atividade na outra turma. 

 Na atividade 4 e na atividade de resolução de problemas, que surgiu no 

decorrer do desenvolvimento do projeto, a professora Rosa passou a participar da 

elaboração dos roteiros em conjunto com a pesquisadora e assumiu toda a 

aplicação dessas atividades. A pesquisadora foi apenas observadora na aplicação 

da atividade 4. 

 A partir da atividade 5, a pesquisadora não mais observou a aplicação das 

atividades e os resultados foram apresentados pela professora Rosa em relatórios 

escritos ou entrevistas. 

As atividades 5 e 6 foram totalmente desenvolvidas e aplicadas pela 

professora Rosa sem intervenção da pesquisadora. 

 Apresentaremos a seguir os relatórios das aplicações de cada atividade com 

nossas observações quanto a mudanças notadas no perfil profissional da professora 

Rosa durante o desenvolvimento do projeto.  

 

8.1 Aplicação da atividade diagnóstica “Somando 21” 
  

Figura 3: Alunos durante o jogo “somando 21” 

 

Fonte: Foto da autora. 
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A atividade “Somando 21”, adaptação de um conhecido jogo de cartas, foi 

aplicada na quarta aula do período da tarde em 13/03/2015, dia em que os alunos 

não tiveram as duas primeiras aulas por falta de professor. 

Durante a apresentação da proposta de atividade os alunos mostraram-se 

radiantes com a possibilidade de jogar em sala de aula. 

Prestaram atenção à apresentação oral das regras do jogo e fizeram 

comentários e questionamentos pertinentes ao desenvolvimento da atividade. 

Os alunos formaram quatro grupos, com quatro alunos em cada grupo, para 

iniciar as rodadas do jogo. Todos os alunos participaram com bastante interesse. 

Todos queriam jogar e ganhar. 

Nas primeiras partidas, poucos alunos paravam de retirar cartas do monte 

quando sua soma era inferior a 21.  Queriam sempre atingir o número certo e, por 

isso, quase sempre todos do grupo superavam a soma 21 e perdiam naquela 

rodada. Com o desenvolvimento do jogo e com os questionamentos que eram feitos 

individualmente nos grupos, os alunos começaram a perceber que podiam ganhar 

sem somar 21, já que, se ninguém atingir tal soma, o ganhador é aquele que atinge 

a soma inferior e mais próxima de 21. A partir desse ponto, as disputas foram 

ficando mais interessantes, pois cada aluno passou a pensar em quais cartas 

representariam possibilidades para ele ganhar e quais eram as chances de isso 

acontecer. 

Outro aspecto observado foi a evolução na realização das adições. De início, 

a maioria dos alunos utilizavam os próprios dedos ou a quantidade de desenhos de 

cada carta para ir contando, um a um, os valores e, assim, obter o resultado da 

soma. Adições de cartas como 8 e 9 mostraram-se mais difíceis e, no começo, 

precisavam ser corrigidas. No entanto, com o desenrolar da atividade e a frequência 

com que as somas apareciam, os alunos passaram a memorizar alguns resultados e 

com isso as adições eram feitas com mais agilidade. Vale destacar que o jogo 

provocou a necessidade de adições com resultados entre dez e vinte.  

Também foram estimuladas as ideias para o cálculo mental. Os alunos 

procuravam escolher a melhor ordem para somar; por exemplo: para somar as 

cartas 6, 8 e 4, os alunos percebiam que era melhor adicionar 6 ao 4 e em seguida 

acrescentar a carta 8 e que o resultado não se alteraria se a ordem escolhida fosse 

outra. Houve reconhecimento, por parte dos alunos, de pares que somam dez e o 

desenvolvimento da compreensão da propriedade da associação.  
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8.1.1 Conversa com a professora Rosa sobre a primeira intervenção em sala 

de aula 

  

Quando conversamos com a professora Rosa sobre a atividade desenvolvida, 

sua primeira reação foi afirmar que adorou e que sempre faz coisas desse tipo. Mas 

quando questionada sobre o potencial pedagógico daquela atividade ela não soube 

responder. Confirmou-se seu interesse por desenvolver atividades lúdicas em sala 

de aula, mas ao mesmo tempo constatamos sua dificuldade em relacionar tais 

atividades com algum objetivo específico do Ensino de Matemática. 

Desse modo, uma atividade diferenciada ou jogo em sala de aula acabam 

sendo apenas uma atividade sem finalidade pedagógica, ou seja, sem relação com 

algum conteúdo específico que se deseje ensinar. 

Em diversas conversas com a professora, verificou-se que ela compreende a 

relação de certas atividades com conteúdos específicos da Matemática, no entanto 

não consegue perceber os ensinamentos que a atividade pode promover enquanto é 

aplicada. Ou seja, a atividade acaba sendo apenas uma introdução ao assunto, uma 

parte mais divertida da aula, quase que totalmente desvinculada dos conceitos 

específicos que serão apresentados em aulas em formato tradicional com 

apresentação de conceitos e resolução de exercícios. 

Nesse sentido, elaboramos a atividade seguinte como uma forma de mostrar 

para a professora Rosa, a partir da observação de algumas relações Matemática 

feitas pelos alunos, o potencial matemático que essas atividades podem promover. 

 

8.2 Aplicação da Atividade 2 

 

A atividade de exploração de conceitos matemáticos a partir do jogo 

“somando 21” foi aplicada no dia 24/04/201536, dia em que estavam juntos, na 

mesma sala, os alunos do 6º ano A e do 6º ano B, por um período de duas aulas 

consecutivas. Por conta da situação nova e inesperada houve a necessidade de 

reestruturar o planejamento da atividade. A estratégia adotada foi a de aplicar, 

rapidamente, a atividade 1, diagnóstica, aos alunos do 6º ano A para, então 

podermos aplicar a atividade 2 às duas turmas.  
                                                             
36 O longo período entre a aplicação da primeira atividade e essa segunda se deu por conta da greve 

de professores da rede estadual em que grande parte dos professores da escola aderiram à 
paralização, bem como a uma licença saúde que a professora Rosa tirou. 
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Estavam presentes 14 alunos dos 21 matriculados do 6º ano A e 14 alunos 

dentre os 20 matriculados do 6º ano B.  

Separamos os alunos em dois grupos, de acordo com a turma, pois o 6º ano 

B já havia jogado e enfrentado situações matemáticas decorrentes do jogo e o 6º 

ano A não. 

Os alunos do 6º ano A foram divididos em três grupos com quatro alunos e 

mais uma dupla e começaram a jogar. As regras do jogo foram apresentadas a eles 

pelos colegas do 6º ano B, que já tinham realizado a atividade em aula anterior.  

Com os alunos do 6º ano B foram formados dois grupos de quatro alunos e 

um grupo de seis alunos. Inicialmente jogaram algumas partidas de modo a resgatar 

os questionamentos e conjecturas surgidas a partir da primeira atividade com o jogo. 

Em seguida os alunos receberam um questionário (Apêndice C) e começaram a 

tentar responder às perguntas enunciadas. 

 

8.2.1 Respostas dos alunos ao questionário sobre o jogo 

 

Na questão 1: 

1) Jogando, você percebeu que eram muitas as possibilidades de retirar três cartas 

do monte e somar 21. 

Exemplo: 

 

Pense em outras somas possíveis para o valor 21 com as cartas do baralho e 

represente a seguir. 

 

Verificou-se haver entre os alunos a preocupação de entregar as atividades 

sem erros. Aparentemente, eles pensaram que isso só seria possível se todos os 

integrantes do grupo apresentassem as respostas exatamente iguais para as 

questões. Tal visão sobre a atividade gerou, em um dos grupos observados, a 
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necessidade de copiar as respostas de um colega que todos consideravam 

inteligente.  

Ao perceber essa situação, foi preciso trabalhar mais próximo desse grupo, a 

fim de mostrar que pode haver diferentes respostas corretas para a mesma 

pergunta, que era esse o caso das questões do questionário. Assim, foi solicitado 

que eles pensassem em exemplos de respostas diferentes das apresentadas pelos 

colegas. 

Além disso, durante toda a atividade foi necessário afirmar que o objetivo do 

trabalho era que eles tentassem expressar suas ideias e suas observações, sem a 

preocupação de acertar tudo, pois a atividade não valia nota. 

Também percebemos que os alunos apresentavam dificuldades em 

compreender e interpretar textos.  Em quase todas as questões, foi necessário fazer 

intervenções para explicar a situação abordada e nesses momentos procuramos 

aproveitar a oportunidade para fazer novos questionamentos.  

Na questão 2: 

2) Suponha que em uma jogada dois participantes tenham feito as seguintes somas: 

Jogador A: 15 pontos 

Jogador B: 18 pontos 

a) O que precisa acontecer para que o jogador A ganhe tirando apenas mais uma 

carta? 

b) E para o jogador B, o que precisa acontecer para que ele ganhe tirando apenas 

mais uma carta? 

c) Quem você acha que tem mais chances de ganhar? Por quê? 

 

Facilmente os alunos perceberam que os item (a) e (b) seriam respondidos 

corretamente com os valores 6 e 3, respectivamente.  

No entanto, para o item (c), eles responderam que o Jogador B tinha mais 

chance de ganhar. Isso provavelmente movidos pelas situações de jogo, em que 

não ganhava apenas aquele que fizesse 21, mas também aquele cuja soma era a 

maior e inferior a 21. Ou seja, os alunos perceberam, experimentalmente, durante o 

jogo que aquele que tivesse o valor inferiormente mais próximo de 21 podia ganhar, 

já que os demais colegas eram obrigados a retirar mais cartas como tentativa de 

superar o valor desse colega e muitas vezes acabavam perdendo. 
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Assim, os alunos não perceberam que para fazer a soma 6 que falta para o 

jogador A ganhar existem as possibilidades: (1+1+1+1+2; 1+1+2+2; 2+2+2; 

1+1+1+3; 1+2+3; 3+3; 1+1+4; 2+4; 1+5 e 6, ainda combinadas entre os quatro 

diferentes naipes do baralho) e para fazer a soma 3 necessária para o jogador B 

ganhar existem apenas as possibilidades (1+1+1; 1+2 e 3, também combinadas 

entre os quatro naipes).  

Nas questões 3 e 4: 

3) Em uma rodada, tirando apenas as três cartas iniciais. Qual a maior soma 

possível? Represente-a.   

4) Em uma rodada, tirando apenas as três cartas iniciais. Qual a menor soma 

possível? Represente-a. 

 

Para a questão 3, muitos alunos interpretaram essa “maior soma”, como a 

maior soma possível para ganhar, ou seja 21, e tentaram a princípio pensar quais 

seriam as maiores cartas que comporiam essa soma. 

Um caso foi o 10+10+1. Outro caso 10+9+2. Por conta das cartas 1 e 2, aqui 

presentes nessas somas, cujos valores são baixos, houve uma representação com a 

soma 9+8+4 e por fim uma 7+7+7. 

Para que os alunos compreendessem o objetivo da questão foi necessário 

lembrá-los de que, durante as jogadas, eventualmente as somas ultrapassavam o 

valor 21, pois era isso que caracterizava que a pessoa já tinha perdido aquela 

rodada; que a maior soma em um jogo não era necessariamente a maior soma para 

se ganhar e que havia uma diferença entre uma pergunta e a outra. 

Movidos por esses questionamentos para a questão 3, os alunos tiveram 

menos problemas e dificuldades de compreensão na questão 4 e apresentaram 

facilmente a resposta correta 1+1+1. 

Na questão 5:  

5) Em uma rodada, um determinado participante já tirou a carta de número 8, quais 

cartas seriam interessantes que ele tirasse para permanecer no jogo ou ganhar? 

Represente-as. 
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Para essa questão todos os alunos pensaram em possibilidades para que o 

jogador ganhasse. Ignoraram, ou não se preocuparam, com a possibilidade de o 

jogador eventualmente somar menos de 21 e ainda continuar no jogo.  

Respostas em que aparece soma inferior a 21 ocorreram por descuido ao 

realizar a soma, e não porque o aluno tenha pensado nessa possibilidade, pois o 

resultado das somas apresentadas eram registradas pelos alunos como sendo 21. 

Na questão 6: 

6) Uma pessoa que já tirou as cartas 7 e 8, e ao tirar a terceira carta percebeu que 

perdeu o jogo. Que carta ela pode ter tirado? 

 

Os alunos perceberam que para perder, o jogador tem de fazer soma superior 

a 21, e nesse caso, como as cartas 7 e 8 somam 15, faltam 6 para a soma 21. Ou 

seja para perder as cartas 7, 8, 9 e 10 atingem esse objetivo. No entanto a maioria 

dos alunos elegeu apenas uma carta para dar sua resposta e não se preocupou em 

apresentar todas as demais possibilidades. 

Alguns alunos, por descuido, apresentaram a carta 6 como resposta ao 

perceberem as diversas possibilidades. 

Poucos alunos colocaram valores inferiores a 6 e, nesses casos, o aluno 

compreendeu a situação envolvida, mas se atrapalhou ao elaborar sua resposta e 

confundiu com a situação inversa ou com a situação de vitória abordada na questão 

anterior. 

Um aluno propôs como solução cartas diferentes das apresentadas na 

questão, mas que também somavam mais que 21, ele apresentou as cartas 8, 9 e 

10 como solução. 

 

8.2.2 Intervenção da professora Rosa: orientação aos alunos  

 

Antes da aplicação da atividade e com o questionário já preparado, 

conversamos com a professora Rosa para explicar o significado dessa atividade e o 

que esperávamos ao aplicá-la. 

Conversamos sobre as possíveis interferências necessárias para conduzir os 

alunos a alcançarem os objetivos que havíamos estipulado. A professora Rosa 

mostrou-se, como sempre, bastante receptiva a sugestões e propostas de 

interferências em sua aula. 
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Foi evidente o interesse da professora Rosa em trabalhar com a atividade. 

Sua empolgação durante essa conversa para preparação da atividade era 

contagiante, deixando clara sua compreensão dos objetivos e intenções que 

tínhamos com a aplicação da atividade. 

Na sala de aula, enquanto a pesquisadora conduzia a realização da atividade 

com os alunos do 6° ano B, a professora Rosa auxiliava os alunos do 6° ano A a 

jogarem e estabelecerem as primeiras relações matemáticas que o jogo promovia. 

Ao perceber que um dos grupos do 6º ano A estava perdendo o interesse pelo jogo, 

pegou um questionário e começou a conversar com eles sobre as situações 

colocadas. A pesquisadora aproveitou o momento para entregar a cada um dos 

alunos desse grupo um questionário e observou o processo de resolução conduzido 

pela professora. 

Na abordagem da questão 1 a professora conseguiu fazer com que os alunos 

percebessem as diversas possibilidades de resposta, no entanto houve um leve 

exagero quando ela tentou fazer com que os alunos escrevessem todas as 

possibilidades existentes. Posteriormente argumentou que fez isso porque percebia 

nos alunos uma grande dificuldade em escrever e acreditava que escrevendo todas 

essas situações eles compreenderiam melhor o conceito de soma de três valores 

distintos com resultado igual a 21 proposto pela questão. 

Para as demais questões a professora auxiliou os alunos na compreensão do 

texto e da situação colocada de modo que os alunos, assim como no 6º ano B, 

conseguiram encaminhar suas respostas.  

A condução das explicações e argumentações feitas seguiu quase que 

totalmente o que esperávamos ao preparar a atividade. A professora mostrou-se 

clara e confiante em suas colocações e intervenções perante os alunos. Declarou 

ainda, em conversa ao final da atividade, que não imaginava que um jogo poderia 

promover tantas reflexões.  

 

8.3 Atividade “Vai um” 

 

A aplicação da Atividade foi no dia 11/05/2015. A atividade foi aplicada pela 

Pesquisadora no 6º ano B (terceira e quarta aula do dia) e pela professora Rosa no 

6º ano A (quinta e sexta aula). Havia 14 alunos presentes dos 21 matriculados do 6º 

ano A e 16 presentes, dentre 20 matriculados do 6º ano B. 
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8.3.1 Aplicação da Atividade no 6º ano B 

 

Durante a atividade os alunos demonstraram curiosidade e interesse. 

Participaram de todo o processo. 

Iniciamos a atividade com a apresentação do problema aos alunos: qual a 

soma do número de irmãos de todas as pessoas presentes na sala de aula? 

Explicamos que usaríamos os dedos das mãos para registrar a quantidade de 

irmãos. 

Ao iniciar a contagem chamamos um aluno para registrar o processo com os 

dedos de sua mão. Rapidamente foram contabilizados dez irmãos. Nesse momento 

perguntamos aos alunos o que precisaria ser feito para podermos continuar a 

contagem. 

Vários alunos sugeriram utilizar mais colegas de modo a prosseguir a 

associação um a um entre dedos e números de irmãos. Foi necessário sugerir a eles 

a praticidade de designar um outro colega para contabilizar, não um a um o número 

de irmãos, mas para contabilizar agrupamentos de 10 em 10 que o primeiro colega 

estava fazendo. 

Rapidamente eles compreenderam a ideia e iam auxiliando os dois colegas 

que estavam marcando a contagem a não errarem. 

Terminada a contagem do número de irmãos chegou-se a 4 dedos no aluno 

que registrava os agrupamentos de 10 em 10 e 7 dedos no aluno cuja associação 

era um a um. Sem dificuldades, a turma concluiu ser igual a 47 o número total de 

irmãos ali representado. 

Após este primeiro momento, sugerimos aos alunos uma nova contagem, 

agora do total das idades de todos os presentes na sala. Outra vez iniciamos a 

contagem com um aluno, mas a turma já sugeriu o segundo aluno, pois como a 

idade menor na sala era 11 anos não havia como iniciar a contagem sem esse 

segundo colega. 

Então foi iniciada a contagem com os dois alunos seguindo a mesma ideia 

usada na contagem do número de irmãos com os agrupamentos de 10 em 10. 

Rapidamente completaram-se os dez dedos do colega que contabilizava os 

agrupamentos de 10 em 10 e perguntamos aos alunos o que poderia ser feito para 

resolver o problema. A turma logo sugeriu que o ideal seria que o novo colega 

contabilizasse os agrupamentos de 10 em 10 dos próprios agrupamentos de 10 em 
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10, ou seja, nas palavras dos próprios alunos “seria necessário que ele 

contabilizasse os agrupamentos de 100 em 100”, este novo colega seria a centena. 

Ao terminar a contagem das idades dos alunos, que variavam de 11 a 14 

anos, acrescentamos as idades da pesquisadora, da professora e de duas 

estagiárias da disciplina MAT1500 (ano 2015) que estavam presentes. As idades 

eram 20, 21, 29 e 43 anos. Quando apresentamos nossas idades e os alunos 

entenderam que seria cansativo contar de um em um “números tão grandes”, alguns 

alunos, sem grandes problemas, disseram que bastaria acrescentar, no caso do 21, 

dois dedos no colega que representava os agrupamentos de 10 em 10 e 1 dedo no 

aluno que fazia a associação um a um. A mesma ideia seguiu para contar as demais 

idades.   

Ao terminar a contagem, tínhamos 2 dedos no aluno que representava a 

centena, 8 dedos no que representava a dezena e 9 dedos no aluno que 

representava a unidade, os alunos logo disseram que a soma das idades de todos 

presentes na sala era 289 anos. 

Comentamos sobre o significado da troca de 10 unidades por uma dezena e 

da troca de 10 dezenas por uma centena. Com uso do material dourado 

exemplificamos visualmente como tais trocas funcionam no algoritmo usual da 

adição. Os alunos identificaram que cada troca é representada no algoritmo da 

adição pelo que se costuma chamar de “vai um”. 

Depois da aplicação dessa atividade foram propostas aos alunos atividades 

escritas (Apêndice D) para trabalhar a evolução do processo de adição e uso do 

algoritmo conforme a seguinte ordem: 

 

 Adição com apoio visual do material dourado: apenas agrupamentos de 

unidades com unidades e dezenas com dezenas sem necessidade de 

transformação de unidades em dezenas. 

 Algoritmo da Adição: registro escrito da operação realizada com apoio visual 

do material dourado. 

 Adição com composição (“Vai um”): agrupamentos de unidades com unidades 

e dezenas com dezenas com necessidade de transformação de unidades em 

dezenas apoiadas pelo recurso visual do material dourado. 
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 Algoritmo da Adição para adição com composição: registro escrito do 

algoritmo usual da adição com apoio visual do material dourado para a 

operação a ser realizada. 

 Adições diversas, com e sem composição, sem apoio visual do material 

dourado, resolvidas pelos alunos na lousa. 

 

Essa última etapa da atividade foi a finalização da atividade de apresentação 

do significado do algortimo usual da adição e do significado do processo de “vai um” 

comumente usado. Consideramos que a aplicação da atividade foi bastante 

produtiva, visto que os alunos tiveram boa participação e expressaram, nas 

atividades realizadas, compreensão dos conceitos abordados. 

 

8.3.2 Aplicação da Atividade no 6º ano A 

 

A professora Rosa aplicou, no 6º ano A, as atividades relatadas na seção 

anterior. A intenção desta pesquisadora ao aplicar a atividade em uma turma e 

sugerir à professora que conduzisse a atividade, com o mesmo roteiro, na outra 

turma foi: 

 Ilustrar o desenvolvimento e condução da atividade elaborada sem sua 

participação efetiva, de modo que a professora percebesse os caminhos 

propostos para atingir o objetivo da atividade, pois dessa vez não havíamos 

discutido a atividade antes de sua aplicação. Apenas apresentamos a ela o 

roteiro escrito da atividade a ser aplicada. 

 Observar sua atuação em uma aula planejada com objetivo de salientar o 

significado do algoritmo da adição.  

 Interferir o mínimo possível e observar as reações dos alunos. 

A professora Rosa iniciou a atividade com a contagem do número de irmãos. 

No entanto, em vez de aguardar que os próprios alunos identificassem o problema 

no momento em que se completasse uma dezena e que sugerissem uma solução, 

chamou previamente dois alunos para realizar a contagem das quantidades 

declaradas e apresentou a função de cada um nessa contagem (dezena e unidade). 

Também não deixou muito clara a ideia do processo para realização da contagem e 

assumiu o controle dos registros. 
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Devido ao não esclarecimento da situação problema e respectivos objetivos, 

durante parte da condução da atividade os alunos mostraram-se confusos, sendo 

necessária a interferência da pesquisadora no sentido de esclarecer a execução dos 

registros e seu significado. 

Quando passaram a entender a atividade os alunos começaram a auxiliar 

com mais interesse a contagem.  

Ainda durante a contagem a professora queria perguntar aos alunos o que 

significava o registro dos dedos dos alunos, mas fazia isso perguntando “o que é 

isso” e apontando para os dedos dos alunos. Os alunos não entendiam o que ela 

queria dizer com o “isso” e ficavam confusos sobre o que tinham de dizer. Neste 

momento, após a professora repetir a pergunta diversas vezes sem sucesso na 

resposta, a pesquisadora fez sua segunda interferência e perguntou aos alunos o 

significado daquela representação, ou seja, o que significavam os 4 dedos da colega 

que agrupava de 10 em 10. Foi preciso esclarecer o que estavam fazendo e a 

função do registro do colega, com isso compreenderam que a resposta esperada 

pela professora era o número 40. 

Por fim a contagem terminou e os alunos concluíram, com base no registro 

dos dedos dos colegas, que o número de irmãos em toda a turma era 53. 

Para a segunda parte, outros dois alunos foram chamados e seguindo a 

mesma organização da primeira parte, a contagem das idades foi iniciada. Agora os 

alunos estavam entendendo melhor a dinâmica da atividade e participaram melhor.  

Rapidamente as dez dezenas foram representadas e um aluno sugeriu um 

novo colega para ser a centena e ainda disse que a professora poderia escrever na 

lousa, sobre a cabeça deles, suas representações, ou seja, U para a unidade, D 

para a dezena e C para a centena. A professora não fez comentários sobre a 

colocação do aluno, apenas chamou o terceiro colega e deu continuidade à 

contagem. 

Terminada a contagem a professora fez alguns desenhos do material dourado 

na lousa, na tentativa de esclarecer o significado do processo de “vai um”, mas 

novamente ficou muito confuso.  

Entregou as folhas da atividade, respeitando a mesma ordem descrita na 

seção anterior e neste momento a pesquisadora começou a ajudar os alunos em 

sua resolução, aproveitando para explicar o significado do que estava sendo feito. 
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Ao ver que a professora não conseguiu desenvolver a atividade como 

esperado, talvez porque ela ainda não sentia o projeto como seu, mesmo sendo o 

projeto desenvolvido a partir de uma solicitação sua, sentimos a necessidade de 

uma reorganização do cronograma apresentado inicialmente. 

 

8.4 Mudança nos Planos inicias (Segunda parte do projeto desenvolvido) 

 

 Para tentar fazer com que a professora realmente se envolvesse com as 

questões desse projeto, auxiliando-a ainda a conseguir levar para sua prática 

profissional algumas das características do desenvolvimento de sequências 

didáticas por meio de projetos, fizemos uma alteração no processo de elaboração 

das atividades desse projeto.  

As principais mudanças destacadas são referentes à elaboração das 

atividades. No cronograma inicial, a atividade 4 sobre subtração era prevista ser 

elaborada apenas pela pesquisadora, no entanto, a partir dos problemas 

identificados na aplicação da atividade 3 sobre adição, decidimos por modificar essa 

estrutura inicial e elaborar a atividade em parceria com a professora.  

Outro ponto a ser destacado é o surgimento de uma nova atividade após a 

atividade de subtração que abordasse a resolução de problemas. Essa atividade 

surgiu a partir de uma solicitação da professora Rosa quando conversávamos sobre 

o quanto os alunos sabiam identificar as operações necessárias para resolver um 

problema. 

 

8.4.1 Planejamento de atividade (Momento de orientação) 

 

O encontro com a professora Rosa para elaboração da atividade 4 sobre 

subtração foi no dia 23/05/2015 (sábado). 

Devido aos resultados nada positivos da última atividade realizada e primeira 

em que a professora atuou na aplicação, percebemos que precisávamos de um 

tempo maior com a professora. Precisávamos pensar junto com ela a elaboração da 

atividade na tentativa de fazê-la sentir o projeto como seu e que tivesse um melhor 

desempenho em sua aplicação.  

Essa tentativa também proporcionou a obtenção de melhores resultados na 

pesquisa do mestrado, visto que o momento de conversa com a professora Rosa 
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que sucedeu a aplicação da atividade 1 e antecedeu a aplicação da atividade 2 nos 

permitiu pensar ser esse o elemento que fez a diferença para o sucesso da 

atividade. 

Nossa conversa teve início com comentários da última atividade. A professora 

trouxe-nos relatos de comentários positivos de alunos sobre suas compreensões 

acerca do processo de “vai um” trabalhado. Disse que vários alunos comentaram 

que agora tinham entendido o ‘mecanismo’ do algoritmo.  

 

8.4.1.1 Elaboração da atividade sobre subtração com a professora Rosa 

 

Esta pesquisadora já tinha estruturado o roteiro da atividade de subtração 

antes de aplicarmos o da adição, mas não tinha apresentado à professora. Depois 

dos problemas ocorridos, durante sua atuação na aplicação, decidimos reelaborar 

essa atividade junto com a professora Rosa. 

Começamos perguntando para a professora se ela havia pensado em algo 

que pudéssemos fazer, ela não sabia o que dizer. Então dissemos que havíamos 

pensando em fazer uma atividade seguindo as ideias apresentadas na adição, ou 

seja, utilizar o material dourado como apoio nas representações visuais das 

subtrações em que seria necessário realizar o “empresta”. 

Conversamos com a professora Rosa todo o tempo e construímos o texto do 

roteiro da atividade 4 com uma atuação bastante intensa da professora. 

Foram apresentados alguns erros frequentemente cometidos por alunos que 

não compreendem o algoritmo e ela se mostrou bastante surpresa. Aparentemente 

nunca pensou sobre o que pode dizer o erro de um aluno a respeito do seu 

aprendizado.  

Numa subtração do tipo (36 – 17), por exemplo, dissemos que um aluno que 

memoriza, mas não compreende o algoritmo, pode apresentar como resultado o 

valor 10, pois ao realizar a técnica do “empresta um” o aluno empresta 1 do 3 para o 

6, ou seja, “empresta” um mesmo, e esse 1 junto com o 6 formam o valor 7. O que 

transformaria a conta inicial de (36 – 17) em (27 – 17), o que resulta em 10.  

A professora mostrou-se surpresa e afirmou nunca ter imaginado que o aluno 

pudesse pensar algo assim.  

Também comentamos sobre a resposta para a mesma operação ser 21, este 

caso ela relatou já ter presenciado, mas disse que os alunos fazem isso quando não 
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sabem a técnica do empresta, nunca considerou ser este um recurso para a 

incompreensão do significado do algoritmo. Neste caso, o fato de ela saber realizar 

e manipular o algoritmo da subtração, mas sem uma compreensão mais profunda do 

seu significado prejudica seu processo de auxílio dos alunos na compreensão do 

significado, visto que nem ela o tem claro para si. 

Discutindo e elaborando a atividade, verificamos que a professora enfim ia se 

apropriando das ideias do projeto e vendo este como seu. 

A divisão da atividade 4 em 5 etapas foi sugestão da professora que 

considerou razoável, para uma melhor compreensão do conceito trabalhado, o 

aumento gradativo no nível de dificuldade das questões propostas aos alunos. Esse 

ponto mostrou a preocupação da professora com o aprendizado dos alunos e com o 

desenvolvimento da atividade de modo claro para eles. 

 

8.4.1.2 Surgimento de uma atividade complementar 

 

Ainda em conversa com a professora Rosa sobre o projeto como um todo, 

questionamos a professora sobre a capacidade dos alunos em identificar, num 

problema, a operação necessária para solucioná-lo. 

Concluímos que o fato de um aluno saber realizar as operações não garante 

que ele saiba identificar quando e quais operações deve usar em cada situação. 

A professora pediu então que o projeto tivesse uma atividade intermediária 

(Atividade 5) sobre resolução de problemas. Ficou incumbida de desenvolvê-la. 

Sugerimos que fossem propostos problemas com uma solução, mais de uma 

solução ou nenhuma solução. 

Terminada a conversa do dia, fechamos um cronograma para a realização 

das atividades da semana. 

 

 Cronograma de aplicação das atividades na semana: 

Segunda (25/05/2015) – Aplicação da atividade 4 elaborada. 

Quinta (28/05/2015) – Aplicação da Atividade 5, discussão de problemas  

Sexta (29/05/2015) – Aplicação da Atividade 5 - finalização dos problemas. 
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Combinamos ainda que, para os próximos passos, a professora Rosa iria 

pensar e escrever o roteiro daquela que agora se tornava a sexta atividade do 

projeto, atividade sobre multiplicação. 

 

8.4.2 Aplicação da Atividade sobre subtração 

 

A atividade foi aplicada no dia 25/05/2015 apenas pela professora Rosa nas 

duas salas; esta pesquisadora agiu apenas como sua auxiliar. 

Conforme planejado, a professora iniciou a aula formando duplas no grupo de 

alunos e explicou a atividade que iriam desenvolver. 

Entregou o material37 para cada dupla e em seguida passou a fita adesiva nas 

carteiras para fazer as marcações posicionais dos números. Permitiu que os alunos 

manipulassem o material e fizessem perguntas de modo a conhecer o material e 

suas representações. 

 

Figura 4: Registro visual organizado por aluno 

 

Fonte: Foto da autora 

 

Em seguida a professora entregou a cartela Tipo 1 para as duplas e pediu 

que fizessem as operações indicadas e respectivo registro numa folha. 

 

 

                                                             
37 Essa atividade utilizou material dourado confeccionado em papel cartolina e cartelas com 

problemas identificados como sendo de Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4 e Tipo 5 (Apêndice E). Os 
problemas tinham níveis de dificuldades crescente e estão especificados no roteiro da atividade. 
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Figura 5: Aluno fazendo registro escrito da atividade 

 

Fonte: Foto da autora 

 

A aplicação da atividade correu sem grandes dificuldades, entregamos as 

cartelas de tipo 2, 3, 4 e 5 sem problemas. A professora conseguiu conduzir todo o 

processo de forma muito clara e objetiva em ambas as turmas. 

Todos os questionamentos e colocações dos alunos levaram-me a verificar 

que eles estavam compreendendo o significado daquilo que estavam realizando, e 

que estavam seguros com as intervenções feitas pela professora. 

A atividade foi finalizada na lousa, com um bate papo sobre a organização do 

algoritmo, de modo que a professora explicou que: quando ‘emprestamos uma 

dezena para a unidade’, esse ‘empréstimo’ nada mais é do que uma ‘transformação’ 

de uma dezena em dez unidades, ou seja, que não é um empréstimo, mas uma 

troca de representações de modo a atender uma necessidade operatória.  

Ficou nítido que a forma como a professora se preparou para essa atividade 

auxiliou seu desempenho na condução de toda a atividade. 

 

8.5 Atividade sobre resolução de problemas 

 

No dia 27 de maio Rosa nos enviou um e-mail com os problemas que 

comporiam a atividade de resolução de problemas solicitada por ela, no entanto, não 

havia problemas sem solução ou com mais de uma solução. Ela afirmou que não 

conseguiu pensar nesse tipo de problema. 

Comentamos sobre alguns problemas nas questões, mas não obtivemos 

resposta. 
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Combinamos que para esta atividade, a pesquisadora não estaria presente, 

mas que ela traria registros dos alunos e faria um relatório sobre a aplicação. 

Em conversa posterior, apenas comentou que os alunos resolveram a 

atividade sem grandes problemas e usaram o algoritmo como ela esperava que o 

fizessem, mas não trouxe registros. 

 

8.6 Atividade sobre Multiplicação 

 

A sexta atividade foi totalmente desenvolvida pela professora, verificamos 

dificuldades em tentar escrever suas ideias, no entanto houve um grande esforço no 

sentido de desenvolver a atividade. 

 O relatório da atividade foi feito oralmente em um encontro na USP. A 

professora trouxe atividades e fotos dos alunos realizando a atividade por ela 

elaborada. 

 A atividade foi dividida em três partes. Para apresentar o significado inicial da 

multiplicação a professora utilizou-se de malha quadriculada onde os alunos 

desenhavam retângulos. Cada retângulo tinha como medida de seus lados os 

fatores da multiplicação indicada pela professora. Deste modo, e apenas com 

números inteiros, a professora ilustrou o significado da multiplicação como soma de 

parcelas iguais. 

Figura 6: Registro da atividade feito por um aluno 

 

Fonte: registros da professora Rosa 
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A segunda parte da atividade abordava a multiplicação em situações de 

combinação. A professora preparou peças de roupa em EVA de cores diferentes 

para facilitar a visualização dos alunos nesse processo. 

 

Figura 7: Alunos trabalhando a multiplicação por meio da combinação 

 

Fonte: Foto da professora Rosa 

 

 A terceira e última etapa dessa atividade foi a resolução de situações 

problemas em que os alunos precisariam resolver, utilizando-se do algoritmo usual, 

algumas multiplicações. 

 

Figura 8: Registro da atividade feito por um aluno 

 

Fonte: registros da professora Rosa 



121 
 

O desenvolvimento da atividade não correspondeu ao esperado pelo projeto, 

visto que o objetivo era apresentar o significado do algoritmo, coisa que a professora 

não fez. No entanto, a professora trouxe elementos externos para a sala de aula, 

produzindo no aluno um maior interesse em realizar a atividade além de promover a 

compreensão das ideias associadas à operação de multiplicação. 

O público da escola é muito difícil e não apresenta hábitos de estudo. A 

escola tem muita aula vaga e alunos são pouco cobrados, de modo efetivo, a 

realizar as atividades escolares em sala de aula. Assim, as tentativas da professora 

foram fundamentais e melhoraram a participação e empenho dos alunos. 

 

8.7 Atividade sobre divisão 

 

A professora Rosa não escreveu o roteiro para atividade e nem um relatório 

sobre a aplicação da atividade como era previsto, mas em entrevista relatou o 

procedimento e a forma como conduziu a aplicação.  

 

Depois... naquela mesma linha de pensamento eu fiz a divisão. Usei todas as pecinhas38, 
decompus e aí comecei a trabalhar a divisão de dezenas por unidades. Depois eu trabalhei a 
divisão de centenas por unidade, depois unidade de milhar por unidade e depois eu fui 
trabalhar a divisão por dezena, na centena eu não cheguei. Não cheguei por que tinha que 
dar fração! Falei “tá bom gente, com essas duas...” Ai eu falei “gente na centena, unidade de 
milhar essas coisas, esse mesmo processo que você vai fazer... Ah professora, então agora a 
gente entendeu! ” Eu fiz uma prova mesmo, situações problemas envolvendo... eles foram 
muito bem, muito, muito bem! Ai no esquema de fração, eu fiz do mesmo jeito assim: a parte 
lúdica, né? Então peguei figuras, mandei dividir em partes; em duas partes, três, quarto, 
cheguei até dez só. Falei “não vou fazer mais que isso, porque perde o sentido de entender 
como opera isso”. Aí eles entenderam, aí eu falei assim “Agora vamos pegar essas frações e 
transformar em decimais”. Porque é questão da divisão, para você realmente ver se eles 
aprenderam a divisão. Aí chegou na parte de divisão e o que a gente vai fazer agora? Aí eu 
fui falando “Essa parte inteira que sobrou, o que a gente vai fazer agora? Vamos dividir em 
dez partes iguais? ” Aí dividimos em dez partes iguais, ai eles fizeram o mesmo processo... 
Então, aí eles entenderam como funciona e porquê eram aqueles números não outros. Não 
ficou mais naquele chute... Três, quarto, aleatoriamente.... Agora eles pensam antes de 
responder, não é mais no chute só para responder “Ah eu vou responder? Não!” Agora eles 
pensam um pouquinho mais. 

 

8.8 Observações Gerais 

 

 É fato que a professora ainda tem dificuldades e confusões quanto aos 

conceitos matemáticos e ao desenvolvimento de projetos, aparentemente sua 

confusão na condução de aulas se dá por não ter muito claros os objetivos, 

                                                             
38 Aqui ela faz referência às peças do material Dourado. 
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justificativas e meios para trabalhar os conceitos necessários. Mas sua boa vontade 

em aprender e desenvolver bem o seu trabalho é um excelente indício de que ela 

sempre buscará formas de melhorar suas aulas. 

 

Ter consciência do que estamos fazendo... Tenho muito receio de ensinar errado, por isso 
busco o conhecimento, por isso vou atrás. Acredito que se sei os porquês, vou saber aplicar 
em outros contextos. (Professora Rosa) 

  

Essa foi uma fala da professora Rosa, em uma de nossas conversas, durante 

o processo de elaboração do projeto. 

A professora acredita muito no trabalho que realiza e, apesar de estar em 

uma escola sem grandes recursos pedagógicos, inclusive com dificuldades para 

compor o quadro de professores necessários para as turmas que possui, procura 

sempre levar materiais e jogos para proporcionar aos alunos aulas mais divertidas e 

dinâmicas. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não há dúvidas de que, considerando as necessidades sociais e os avanços 

tecnológicos atuais, a formação contínua do professor torna-se essencial. A 

necessidade de repensar e aperfeiçoar constantemente as práticas pedagógicas é 

fundamental na busca de uma Educação Básica de qualidade. 

A fim de melhor compreender as delicadas questões envolvidas na formação 

inicial e na formação contínua de um professor nos debruçamos, inicialmente, sobre 

os trabalhos de Donald A. Schön (2000) que afirma que o verdadeiro profissional, 

qualquer que seja a área de atuação, é aquele que reflete sobre sua própria prática 

“e que só aprende a fazer fazendo”. Assim, na perspectiva do que propõe Schön 

(2000), diversos pesquisadores, tais como Philippe Perrenoud (2002), Maurice Tardif 

(2014), entre outros, defendem que somente o professor reflexivo, na ação e sobre a 

ação, pode alcançar domínio dos saberes acadêmicos e práticos. 

Perrenoud (2002) destaca que, mesmo entre aqueles professores que 

procuram aperfeiçoamento, com anos de experiência no exercício da função, a 

formação reflexiva nem sempre encontra terreno privilegiado. Afirma que boa parte 

das propostas de formação contínua dos professores tem sido organizada em torno 

da atualização dos saberes disciplinares, das referências didáticas, de novas 

tecnologias, ignorando as experiências e necessidades dos professores. 

Nessa perspectiva e acreditando no que propõem Nílson José Machado 

(2000) e Paulo Abrantes (1995) sobre o trabalho com projetos e sua relevância para 

o desenvolvimento do ensino e aprendizagem como caminho para desenvolver no 

aluno a autonomia na construção de seus próprios conhecimentos, conduzimos esta 

investigação com o intuito de identificar indícios do surgimento ou desenvolvimento 

de um perfil profissional reflexivo no grupo de quatro professoras participantes do 

projeto OBEDUC – Ensino de Matemática na Escola Elemntar. 

A proposta de trabalho com projetos na formação contínua objetivava, a partir 

de uma reflexão do processo de pesquisa, elaboração e aplicação de projetos de 

ensino, o desenvolvimento, no professor em formação, de um olhar mais crítico e 

reflexivo sobre sua atuação e sobre sua formação como um todo. 

No primeiro ano de investigação, durante as aulas da disciplina MAT1500, 

pudemos observar que as professoras pouco se envolviam com os projetos dos 

alunos da graduação no sentido de contribuir com sugestões e ideias e nem 
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chegavam a perceber a importância de sua presença naquelas reuniões. Por ser 

uma disciplina do curso de Licenciatura, aparentemente, todos os olhares e 

preocupações recaíam sobre a formação que se destina aos graduandos. Talvez 

seja por esse motivo, que direta ou indiretamente, alguns dos professores 

participantes da disciplina de extensão entram e saem das atividades com a clara 

sensação de que sua presença naquele ambiente só é necessária para promover 

estágios aos graduandos. 

As ações de formação contínua na disciplina de extensão são elaboradas 

com o mesmo cuidado e preocupação daquelas destinadas à formação inicial; no 

entanto os professores pouco percebem sua importância na realização das 

atividades da disciplina e nem a influência que exercem sobre sua prática. Eis aqui 

um ponto a considerar para um possível repensar na estrutura das disciplinas 

MAT1500 e extensão de modo a envolver mais os professores participantes. 

A partir de 2014, com a inserção das sessões de análise de práticas no 

âmbito do OBEDUC, foi possível perceber melhores resultados no processo de 

formação colocado às professoras.  Nesse momento, elas passaram a ter mais voz e 

a expressarem suas opiniões, aflições e necessidades em discussão. Deste modo, 

todo o processo de percepção de características do surgimento e desenvolvimento 

de um perfil reflexivo referente à suas práticas ficou mais nítido. Foram várias, e 

envolvendo todas as quatro professoras, as situações em que pudemos perceber 

uma reflexão sobre as questões práticas da atividade docente. 

A professora Ana, apesar de sua necessidade de manter todo o processo de 

aprendizado sob seu controle, mostrou em diversas situações ser uma professora 

atenciosa e preocupada com sua prática. Seus relatos e suas observações nos 

fizeram perceber em diversos momentos seu perfil profissional reflexivo apenas se 

aperfeiçoando. 

A professora Sara sempre desenvolve propostas de ensino por meio de 

projetos, característica essa que a torna professora referência de prática profissional 

nas escolas onde leciona. Apesar de não sentir necessidade de aperfeiçoamento de 

sua prática, ainda assim, procura cursos de formação contínua e faz diversos relatos 

que indicam influências das atividades e ações de formação em sua prática 

profissional no sentido de favorecer uma reflexão sobre sua atuação.  

Sua extensa jornada de trabalho impede uma dedicação maior às ações de 

planejamento e preparação de aula, problema esse que afeta seu domínio de 
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conteúdos específicos em alguns momentos, mas que também traz à tona 

questionamentos sobre a valorização do profissional no que se refere a condições 

de trabalho e melhores salários. 

A professora Maria sempre se colocou de modo resistente às atividades e 

propostas de trabalho desenvolvidas, mas ainda assim foi possível identificar 

momentos de reflexão sobre sua prática em nossas discussões. 

A professora Rosa mostrou-se o tempo todo receptiva a novas propostas e 

interessada em aprender. Aparece-nos como um claro caso de formação inicial 

deficitária, mas que pode ser progressivamente superada, devido à sua boa vontade 

e empenho em melhorar. Todo o processo de pesquisa e investigação mostrou 

grandes evoluções em ações de mudança na prática tornando-a mais reflexiva. 

Seus relatos indicam o surgimento de uma prática reflexiva a partir das atividades e 

do trabalho desenvolvido com os projetos em MAT1500 e em seu projeto próprio de 

ensino. 

Corroborando com o que propôs Schön (2000) sobre o processo de aprender 

fazendo, a formação contínua por meio de projetos que investigamos favoreceu o 

desenvolvimento de uma prática profissional reflexiva nas quatro professoras do 

grupo. As sessões de análise de práticas foram essenciais nesse processo. Ouvir as 

necessidades das professoras e promover uma formação a partir de suas 

experiências tornou tudo muito mais significativo o que nos fornece fortes indícios de 

que a participação do professor e a utilização de projetos de ensino desenvolvidos e 

discutidos em grupos de formação contínua pode, sim, favorecer o desenvolvimento 

do profissional reflexivo e exemplificar um caminho para tornar a participação em 

cursos de formação contínua mais significativa no que se refere a mudanças e 

reflexão sobre a atuação dos professores em sala de aula. 

Todas as discussões promovidas e relatos fornecidos indicaram ações de 

reflexão em desenvolvimento nas quatro professoras. Mudanças na prática só foram 

melhor percebidas na professora Rosa, devido ao maior número de atividades e 

encontros que tivemos, além de visitas e observações de suas aulas. Com 

resultados bastante diferentes em avaliações institucionais de seus alunos em dois 

semestres consecutivos, em que a segunda avaliação, posterior ao desenvolvimento 

e aplicação de seu projeto de ensino, apresentou resultados significativamente 

superiores aos da primeira avaliação, o que também chamou a atenção da direção 

da escola indica uma das contribuições dessas atividades de formação contínua 
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como meio para o desenvolvimento de um perfil profissional reflexivo em professores 

e melhoria na qualidade da educação. 

Para finalizar, não podemos deixar de mencionar que, também como 

professoras, estamos em permanente processo de formação e aperfeiçoamento de 

nossas práticas. Investigar essas questões referente à formação contínua do 

professor só nos motiva a continuar buscando meios de favorecer a aprendizagem 

dos estudantes e a acreditar numa melhor qualidade da educação.  
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APÊNDICE A 

Questionário sobre Formação Inicial e Contínua do Professor de Matemática 

 

Parte 1: 

Nome (opcional): 

Idade:___________ 

Sexo: (  )M (  )F 

Tipo de Escola em que Leciona:  

(  ) Estadual (  ) Municipal (  ) Particular (  ) Outras. Quais?___________ 

Sobre sua formação, responda: 

1- Qual sua formação na Graduação, incluindo tipo de curso, duração, ano de 

conclusão e instituição em que se obteve o título? (Descreva todas as graduações 

que possuir) 

2- Possui cursos de pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado)? Se sim, 

descreva o tipo de curso que realizou, o grau obtido, instituição e ano de conclusão 

de todos os cursos que possuir. 

3- Já participou de algum curso, oficina, palestra, simpósio cujo foco fosse sua 

prática ou atuação em sala de aula? Se sim, descreva os cursos que já fez, incluindo 

tipo de curso, duração, ano de realização, instituição em que foi realizado. 

4- Quais foram os principais motivos que o levaram a realizar tais cursos?  

5- Com que frequência você procura por um novo curso relacionado a temas ou 

conteúdos da sala de aula? 

Parte 2 

1- Sobre sua formação inicial, ou seja, aquela que efetivamente o permitiu ser 

professor, o que você mais sentiu falta para sua atuação profissional? 

2- Em sua opinião, para que são promovidos cursos de formação continuada?  

3- De modo geral, o que você diria serem os principais objetivos dos cursos de 

formação continuada? E o objetivo final? 

4- Dos cursos relacionados à prática profissional como professor que você já 

realizou, seus objetivos foram alcançados? Explique. 

5- Quando você procura por um curso com foco em sua prática em sala de aula, o 

que você espera encontrar? O que você busca aprender? 

6- Que assuntos você gostaria que fossem abordados em cursos de formação de 

professores? 
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APÊNDICE B  

Atividades que compuseram o projeto aplicado 

 

Atividade 1: Atividade Diagnóstica39 “Somando 21” 

A atividade é uma adaptação do tradicional jogo de cartas de baralho em que 

o objetivo é chegar à soma de cartas igual a 21 ou o maior valor inferior a 21. Cada 

participante de um grupo, com cerca de quatro pessoas, retira três cartas do monte. 

Somados os valores das cartas dos participantes, o ganhador, nesse primeiro 

momento, é aquele que obtiver soma “21”. 

 O aluno que apresentar soma das três primeiras cartas superior ao valor “21” 

está desclassificado. Os demais, caso ninguém tenha somado “21” ainda, vão 

retirando, uma a uma, cartas do monte na tentativa de chegar à soma de valor mais 

próximo possível do número “21” sem ultrapassá-lo. 

 A rodada pode não apresentar vencedor, caso todos os participantes 

obtenham soma superior ao valor “21”. 

 

Objetivos: 

 Diagnosticar os conhecimentos e domínio da operação adição através do 

cálculo mental. 

 Verificar a habilidade na comparação de números positivos. 

 Analisar as argumentações dos alunos no processo de identificação do 

vencedor de cada rodada do jogo. 

Conteúdo:  

 Adição de números naturais; 

 Comparação entre números naturais; 

 Cálculo Mental 

Roteiro de Aplicação: 

 Apresentar o jogo e suas regras; 

 Apresentar as cartas do baralho e permitir seu manuseio; 

 Montar grupos de 3 a 5 alunos para iniciar o jogo; 

 Permitir que os alunos joguem algumas rodadas e verificar seu desempenho. 

 Fechamento da atividade com apresentação dos resultados observados.  

                                                             
39 A atividade é baseada no tradicional jogo de cartas Black Jack. 
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Recursos Empregados: 

 Jogo de baralho com as cartas: Ás (valendo 1) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dos 

quatro naipes. 

Avaliação: 

Verificar se os alunos são capazes de realizar mentalmente a operação de 

adição e se compreendem as relações de maior, menor e igual entre números 

naturais. 

 

Atividade 2: Explorando matematicamente o jogo “Somando 21” 

As observações da Pesquisadora, a partir da aula em que os alunos jogaram 

o jogo de cartas, permitiu que elaborássemos uma ficha de observação individual do 

aluno40 (Apêndice 3) com algumas das principais constatações matemáticas (pares 

de números que somam dez; resultados de somas entre dez e vinte) realizadas por 

alguns estudantes a partir do jogo ou de questionamentos orientados pela 

Pesquisadora.  

 A ideia dessa atividade era socializar as observações de modo a que todos os 

alunos percebessem as regularidades e algumas propriedades envolvidas na 

operação da adição. 

 De um jeito dinâmico, a ideia era trabalhar propriedades aditivas, nesse caso 

a comutatividade e a associação, com números naturais desenvolvendo assim uma 

aprendizagem mais significativa. 

 

Objetivos:  

 Explorar matematicamente o jogo “somando 21”. 

 Socializar observações e constatações de propriedades da adição com 

números naturais e a operação de adição identificada pelos alunos durante o 

jogo. 

 Desenvolver uma compreensão significativa da adição. 

Conteúdo:  

 Adição de números naturais; 

 Comparação entre números naturais; 

 Cálculo Mental; 

                                                             
40 Essa ficha foi desenvolvida por e a partir das observações da Pesquisadora sobre as perguntas, 

afirmações e reflexões dos alunos durante o jogo. 
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 Investigação e desenvolvimento da argumentação; 

Roteiro de Aplicação: 

 Montar grupos de 3 ou 4 alunos para iniciar um novo jogo; 

 Permitir que os alunos joguem algumas rodadas e auxiliá-los no 

preenchimento da ficha de observações do aluno. 

 Fechamento da atividade com apresentação dos resultados observados.  

Recursos Empregados: 

 Jogo de baralho com as cartas: A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dos quatro naipes. 

 Ficha de observação individual do aluno. 

Avaliação: 

 Verificar por meio de discussão e registro na ficha de observação o 

desenvolvimento da compreensão do conceito de adição. 

 

Atividades 3: “Vai um” 

Ao apresentar aos alunos os algoritmos tradicionais para realização das 

operações, devemos nos preocupamos em dar significado a esse procedimento. 

Caso contrário, isso pode resultar em um aprendizado baseado em memorização de 

técnicas. 

Objetivos: 

• Ilustrar e justificar o significado do processo de "vai um" no algoritmo da 

adição. 

Conteúdo: 

• Adição de números naturais; 

• Significação na apresentação do algoritmo da adição; 

Roteiro de Aplicação: 

1° Parte: 

Para apresentar o significado do algoritmo da adição, em especial do 

processo de "vai um", de um modo mais lúdico e visual a ideia é realizar um 

processo de contagem utilizando os dedos das mãos de alguns alunos que 

representem as unidades, dezenas, centenas e assim por diante, conforme a 

necessidade em duas situações de contagem realizadas. 
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Figura 9: Contagem com os dedos das mãos 

 

Fonte: Google Imagens41 

 

A primeira situação é a contagem do número de irmãos de todos os presentes 

na sala de aula. 

Procedimento: 

• Um aluno (voluntário) indica com os dedos da mão, o número de 

irmãos que cada aluno declara ter. Assim, se o primeiro colega disser 

que tem dois irmãos, ele levanta dois dedos. Se o próximo disser que 

tem quatro irmãos, ele levanta mais quatro dedos, somando seis dedos 

levantados. E assim sucessivamente, conforme os colegas forem 

declarando o número de irmãos. 

• Ao chegar a dez dedos levantados e ainda haver irmãos para 

representar, chamamos mais um colega para contar o número de 

agrupamentos de dez irmãos que o primeiro contar. Assim, para cada 

dez irmãos que o primeiro colega contar, o segundo levanta um dedo. 

• Sendo necessário, para terminar a contagem, pode-se chamar um 

terceiro colega que irá representar os agrupamentos de dez conjuntos 

de dez irmãos representados pelo segundo colega. 

• Deste modo, ao final da contagem, temos o primeiro colega 

representando a posição da unidade no número de irmãos da sala, o 

segundo, representando as dezenas, o terceiro, as centenas e assim 

por diante... 

 

                                                             
41 Disponível em: http://www.basexpert.com.br/basexpert/capitulo-2-a-historia-dos-computadores.html. 

Acesso maio de 2015. 

http://www.basexpert.com.br/basexpert/capitulo-2-a-historia-dos-computadores.html
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A segunda situação é a contagem da soma das idades de todos os presentes 

na sala de aula. 

Visto que a primeira situação, eventualmente, pode ser resolvida apenas com 

a representação das dezenas e das unidades, essa segunda situação é uma forma 

de realizar uma segunda vez a atividade de modo a atingir também a posição das 

centenas. 

Procedimento: 

• Assim, como na situação anterior, chamamos um colega para 

representar as unidades no processo de contagem das idades. Um 

colega para representar os agrupamentos de dez unidades, ou seja, as 

dezenas, e assim por diante. 

• Mostramos nessa situação que a cada agrupamento de dez unidades, 

realizamos uma troca por uma dezena, o que representa no processo 

de resolução pelo algoritmo, o famoso “vai um”. 

 

2° Parte: 

Para sistematizar o procedimento, a ideia foi utilizar como recurso o material 

dourado e fazer as mesmas representações. O uso do material dourado ilustra de 

modo mais genérico o procedimento de agrupamentos de dez em dez e sucessivas 

trocas por representações de posição (unidade, dezena, centena, ...) 

Recursos Empregados: 

• Alunos da turma; 

• Material Dourado (No nosso caso, por falta de material na escola, 

confeccionamos o material com papel cartão em cores diferentes para 

representar as unidades, dezenas e centenas. 

• Ficha de observação individual do aluno (Anexo 3)42. 

Avaliação: 

• Verificar por meio de discussão e registro na ficha de observação o 

desenvolvimento da compreensão do procedimento de uso do algoritmo da 

adição. 

 

                                                             
42 As atividades foram retiradas dos sites: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=53213 

https://docs.google.com/file/d/0B7kFfJctvsXkclhVRnZmQ0VOVkk/edit?pli=1 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=53213
https://docs.google.com/file/d/0B7kFfJctvsXkclhVRnZmQ0VOVkk/edit?pli=1
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Atividade 4: Significado do “empresta” na subtração 

Objetivos: 

 Apresentar o significado da operação de subtração; 

 Desenvolver a compreensão do processo de decomposição de dezena em 

unidades, centena em dezenas e assim por diante no processo conhecido 

como “empresta” no algoritmo da subtração; 

 Desenvolver a compreensão e a habilidade para utilizar o algoritmo da 

subtração. 

Conteúdo: 

 Subtração entre números naturais; 

 Significado na apresentação do algoritmo usual da subtração. 

Materiais: 

 Peças em papel cartão representando as unidades dezenas e centenas 

(semelhante à representação do material dourado). 

 Tabuleiro construído com fita adesiva colorida na carteira do aluno para 

marcar o posicionamento numérico na realização da operação; 

 Cartões com as operações a ser realizada em cinco etapas (Anexo 4) 

o 1ª etapa: sem realizar o procedimento de “empresta”;  

o 2ª etapa: necessidade de transformar dezenas em unidades apenas;  

o 3ª etapa: necessidade de transformar centena em dezenas apenas;  

o 4ª etapa: necessidade de transformar dezena em unidades e de 

centena em dezenas;  

o 5ª etapa: Necessidade de transformar a centena em dezenas e depois 

dezena em unidades para realizar a subtração na unidade. 

Métodos: 

Para cada dupla foi entregue um pacote com algumas centenas, dezenas e 

unidades. Em seguida a dupla recebeu cartões, em sequência, com operações a 

serem realizadas, conforme a ordem especificada acima. Durante a realização de 

cada etapa foi solicitado aos alunos um registro próprio das operações de modo que 

ele pudesse ir desenvolvendo sua compreensão do significado operatório e do uso 

do algoritmo. 
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Para finalizar foi entregue uma atividade impressa em que o aluno teria de 

utilizar os conhecimentos aprendidos acerca de adição e subtração para resolver 

cada situação apresentada. 

Avaliação 

 Avaliação ocorreu durante a realização da atividade e foi baseada nas 

observações dos procedimentos desenvolvidos pelos alunos. 

 Também foi analisado os registros de atividade dos alunos. 

 

Atividade Extra: Resolução de problemas 

 Para verificar a habilidade dos alunos em compreender um problema e a 

partir dele identificar as operações necessárias para resolvê-lo, verificou-se a 

necessidade de abordar, por meio de problemas, situações matemáticas envolvendo 

as operações de adição e subtração apenas de modo a apresentar apenas uma 

solução, mais de uma solução e nenhuma solução. 

Objetivo: 

 Verificar as habilidades e dificuldades na resolução de problemas e no 

processo de estabelecimento de estratégias para resolvê-lo. 

 Verificar o quanto os alunos sabem utilizar os algoritmos da adição e 

subtração em situações problemas.  

Conteúdo: 

 Problemas simples, envolvendo conceitos de adição e subtração; 

 Significado de um problema e relação com a operação necessária para 

resolvê-lo. 

Materiais: 

 Lista de exercícios com diversos problemas retirados do livro didático dos 

alunos. 

Métodos: 

Entrega da lista de exercícios para os alunos discutirem as situações em 

duplas ou trios em sala de aula. 

Correção na lousa feita pelos alunos após o termino da resolução de todas as 

questões. 

Avaliação 

 Avaliação durante o processo de aplicação. 
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Atividade 543: Significado da Multiplicação 

Objetivo: 

 Dar significa à operação de multiplicação; 

 Desenvolver a compreensão do processo de transformação da adição de 

parcelas iguais em multiplicação;  

 Desenvolver o conceito de multiplicação com sentido aditivo ou combinatório;  

 Desenvolver a habilidade no uso do algoritmo da multiplicação. 

Conteúdo: 

 Multiplicação entre números naturais; 

 Significado na apresentação do algoritmo usual da multiplicação. 

Materiais: 

 Peças em papel E.V.A. representando as situações apresentadas com o 

sentido multiplicativo da combinação 

 Papel quadriculado para a realização das atividades com área para cada 

aluno construído com fita adesiva colorida na carteira do aluno para marcar o 

posicionamento numérico na realização da operação; 

 Papel quadriculado com as operações a ser realizada em cinco etapas 

o 1ª etapa: contar quantos quadradinhos formam o quadrado maior em 

que não são necessários realizar o procedimento de “vai um”;  

o 2ª etapa: quadrados em que seriam necessários transformar dezenas 

em unidades apenas;  

o 3ª etapa: quadrados em que seriam necessários transformar centena 

em dezenas apenas;  

o 4ª etapa: retângulos para os alunos notarem a transformação da 

multiplicação em algoritmo transformação de dezena em unidade e de 

centena em dezena;  

o 5ª etapa: roupas em Eva para um uso, pelos alunos, da multiplicação 

com sentido combinatório. 

Métodos: 

Em papel quadriculado foi solicitado que cada aluno representasse as 

multiplicações, individualmente e de modo sequencial das etapas 1 à 4 conforme 

especificado acima. Em seguida, organizados em grupos, foi entregue um pacote 
                                                             
43 No entanto foi a sexta atividade aplicada no projeto devido o surgimento de uma atividade extra 

sobre resolução de problemas. 
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com algumas roupinhas de E.V.A. para a realização da multiplicação com o sentido 

combinatório. 

Para essa quinta etapa do desenvolvimento do raciocínio multiplicativo, 

aumentou-se gradativamente o número de peças de cada tipo de roupa (camiseta, 

calça ou saia) de modo a analisar como os alunos fariam os registros.  

Por fim, os grupos receberam cartões com diversas operações a ser realizada 

seguindo a ordem das etapas apresentadas acima.  

Durante a realização de cada momento dessa atividade, foi solicitado aos 

alunos um registro próprio das operações de modo a auxiliá-lo no desenvolvimento 

de sua compreensão do significado operatório e do uso do algoritmo. 

Avaliação 

 Para avaliar o desenvolvimento dessa atividade foi entregue uma folha 

impressa na qual os alunos utilizaram os conhecimentos adquiridos até o momento. 
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APÊNDICE C 

Ficha de observações do aluno 

 

Para o jogo “Somando 21” você contou com um baralho de 40 cartas com os 

valores do A ao 10, sendo quatro cartas de cada valor. 

Agora observe cada uma das seguintes situações e faça comentários que julgar 

adequados para justificá-las.  

 

1) Jogando, você percebeu que eram muitas as possibilidades de retirar três 

cartas do monte e somar 21. 

Exemplo: 

 

Pense em outras somas possíveis para o valor 21 com as cartas do baralho e 

represente a seguir. 

2) Suponha que em uma jogada dois participantes tenham feito as seguintes 

somas: 

Jogador A: 15 pontos 

Jogador B: 18 pontos 

a) O que precisa acontecer para que o jogador A ganhe tirando apenas mais 

uma carta? 

b) E para o jogador B, o que precisa acontecer para que ele ganhe tirando 

apenas mais uma carta? 

c) Quem você acha que tem mais chances de ganhar? Por quê? 

3) Em uma rodada, tirando apenas as três cartas iniciais. Qual a maior soma 

possível? Represente-a. 

4) Em uma rodada, tirando apenas as três cartas iniciais. Qual a menor soma 

possível? Represente-a. 

5) Em uma rodada, um determinado participante já tirou a carta de número 8, 

quais cartas seriam interessantes que ele tirasse para permanecer no jogo ou 

ganhar? Represente-as. 

6) Uma pessoa que já tirou as cartas 7 e 8, e ao tirar a terceira carta percebeu 

que perdeu o jogo. Que carta ela pode ter tirado? 
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APÊNDICE D44 

 

Ficha de registro do aluno – (Adição) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 Atividade adaptada a partir das atividades disponíveis em: 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ficha 
TecnicaAula.html?aula=53213> e <https://docs.google.com/file/d/0B7kFfJctvsXkclhVRnZmQ0VOVkk/ 

edit?pli=1>  (Acesso, fev. 2015) 
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Algoritmo da Adição 
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Adição com composição (“Vai um”) 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 

Algoritmo da Adição para adição com composição (“Vai um”) 
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Apêndice E 

Cartelas “Subtração” 

 

Cartela Tipo 1: 

 Cento e cinquenta e sete menos quarenta e seis 

 Trezentos e noventa e dois menos duzentos e sessenta e dois 

 Quatrocentos e dezessete menos cento e doze 

 Duzentos e vinte e cinco menos cento e dez 

 Trezentos e oitenta e oito menos duzentos e sessenta e cinco 

 

Cartela Tipo 2: 

 Cento e vinte e cinco menos cento e dezoito 

 Duzentos e trinta e quatro menos cento e quinze 

 Trezentos e oitenta e dois menos cento e vinte e nove 

 Quatrocentos e oitenta e um menos duzentos e sessenta e nove 

 Duzentos e noventa e quatro menos cento e oito 

 

Cartela Tipo 3: 

 Duzentos e vinte e três menos cento e noventa e dois 

 Trezentos e quarenta e cinco menos cento e cinquenta e quatro 

 Quatrocentos e oitenta e nove menos duzentos e noventa e oito 

 Cento e vinte e quatro menos noventa e dois 

 Cento e dezenove menos oitenta e um 

 

Cartela Tipo 4: 

 Duzentos e quarenta e dois menos quarenta e três 

 Trezentos e trinta e um menos cento e noventa e sete 

 Duzentos e quatorze menos cento e vinte e nove 

 Quatrocentos e quarenta e três menos duzentos e noventa e nove 

 Cento e vinte e dois menos noventa e quatro 

 

Cartela Tipo 5: 

 Cento e dois menos noventa e três 

 Quatrocentos e oito menos cento e noventa e nove 

 Duzentos e três menos noventa e cinco 

 Trezentos e um menos cinquenta e nove 

 Duzentos menos noventa e dois  

 


